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MOSKOU—SU-persbureau Tass
heeft kritisch geregaeerd op de ver-
garing van de NAVOdatde landenvan het Warschaupact op het gebiedvan conventionelebewapening meer
jjjoeten opruimen dan het Westen.
Maar de NAVO gafniet aan dat zij
Va& plan zijn te verminderen op die

waarhetWesteneen duide-
'ijkoverwicht heeft.

*****BAYRUT — De Westduitser
die enige weken geleden in

°ayrut werd ontvoerd is vandaag
Mgelaten. De pro- Iraanse groep
strijders voor de Vrijheid hadden de
°ötvoering opgeëist. Ooggetuigen
Verklaarden dat de ontvoerders hun
S'JZelaar naar een kantoor van de
shi'itische Amal- militie hebben ge-
dacht waar zij hem achterlieten,

is door Syrische militairen
"aar Damascus gebracht. Eerder
*e,rd in ruil voor zijn vrijlating de
Vrijlating van de broers Hamadi
geëist. Mohamed zit in de Bondsre-publiek vast wegens betrokkenheidNkaping van een VS vliegtuig. Zijn
b,-oer Abbas ontvoerde 2 Westduit-
?ers om hem vrij te krijgen. De
Jo,lgsteontvoeringwordt toegeschre-
Venaan een derdebroer,Abdel Hadi.

*****NEW YORK — De algemene ver-
gaderingvan deVN heeft woensdag
j^nberoep gedaanop de VSom terug
ï* komen van hun voornemen het

kantoor bij de VNte sluiten. In
j*obuitengewone vergaderingwerd

"tet internationaal gerechtshof ge-
ragd een uitspraak te doenover de

of de VS arbitrage in de zaak
*kbindend moeten aanvaarden.

AMSTERDAM — De dollar büjft
steeds stabiel.De muntnoteerde1,9026 Ned gulden tegen een slot-

k(*rs woensdagvan 1,9,013 gulden.
*****GENEVE— De VN- bemiddelaar,

ij°rdovez, wil niet dat er in de
'aatste en cruciale"ronde van -indi-

rect- overleg tussen Afghanistanen
Pakistan gesproken wordt over een
?Vergangs-regelinginKabul. "Datis
'etB wat alleen de Afghanen aan-
mat", vindt hij.De delegatiesvan de

landenhebben zichvoorzichtig
optimistisch uitgelaten over het ver-
°°Pvan de jongstegespreksronde.

*****STOCKHOLM — De Zweedse
.*gering heeft woensdag een
'Jdschema bekendgemaakt voor de

?'uiting van de 12kerncentrales die,n het Scandinavische land in pro-
fetie zijn. De eerste stillegging
*°,rdt in 1995 een feit, de tweede
Volgt in 1996.

Iraq wil Iran met stedenoorlog dwingen tot bestand

Iran bereid tot
staakt-het-vuren

BAHRAYN — Iraq heeft woensdag opnieuw met raketten
aanvallen uitgevoerd op de Iraanse hoofdstad Teheran en
voor het eerst op de heilige stad Qom. De Iraanse geestelijke
leider ayatollahKhomeini stakin een twaalfminuten durende
toespraak voor deIraanse radiozijn landgenoten een hart on-
der deriem en zei dat "een natie die het martelaarschap na-
streeft, nietbang isvoorraketten". Inkringen van deVerenig-
deNaties in NewYork werdwoensdag vernomen datIran be-
reid is resolutie 598van deVeiligheidsraad, waarin wordt op-
geroepen tot een staakt hetvuren tussen Iran en Iraq, te aan-
vaarden. Iraqhadvorig jaarjulideresolutie meteen aanvaard.

Nadat Iraq maandagal 21 ra-
ketten van eigen makelij op Te-
heranafvuurde, zette het de ste-
denoorlog voort met het afschie-
ten van twee raketten op Qom,
waar de Iraanse geestelijke lei-
ding resideert. Iran schoot ter
verdelging vier raketten op
Baghdad af, waarna Iraq
woensdagmiddagnog een raket
op de Iraanse hoofdstad afvuur-
de.De leider van deIraanse isla-
mitischerevolutie, ayatollahru-
hollah Khomeini, wendde zich
via de nationale radio tot de
Iraanse bevolking en zei: "een
natiediehetmartelaarschap na-
streeft is niet bang voor raket-
ten". "Het speelt geen rol of de
eer van het martelaarschap
wordt bereikt door raketten,
tanksofkanonnen.Diegenen die
anders denken, vergissen zich",
aldusde87-jarige leider diezelf
problemen met zijn gezondheid
heeft. Volgens Iran vielen er bij
de beschieting van Qom geen
slachtoffers.

Vandaag gingen de beschie-
tingenook nog door. Iraq meldde
dathet tweeraketten heeft afge-
vuurd op Teheraneneen opQom.
Volgens Iran werd in Teheran
een ziekenhuis getroffen en zou-
den minstens zes personen ge-
wondzijn. Iraq liet weten dateen
Iraanse raket neerkwam in een
woonwijk van Baghdad. Hierbij
vielenverscheidene dodenen ge-
wonden.

KHOMEINI DOELWIT
De Iraakse aanvallenop Qom,

150km zuidwestelijk van Tehe-
ran, geven aan dat Khomeini
doelisvan de Iraaksebeschietin-
gen. Verscheidene van deraket-
ten op Teheran kwamen neer in

de noordelijke buitenwijken,
waar Khomeini ook regelmatig
verblijft. Hetisnietbekend waaf-
Khomeini tijdens de aanvallen,
bescherming zoekt.

De Iraanse raket op Baghdad
maakte verscheidene slachtof-
fers onder de burgerbevolking,
verklaarde een legerwoordvoer-
der. "We zullen voortgaan hun
nesten te bestoken en ze te straf-
fen", zei hij.

Westerse diplomaten ver-
klaarden dat Iraq voor de be-
schietingen een eigen versie ge-
bruikt van een Sovjet grond-
grond raket. De wapens hebben
een bereik van 650 kilometeren
kunnen 1.200 pond explosieven
vervoeren. "Het is zo ongeveer
een nieuwe opvoering van de
Duitse luchtoorlogtegenLonden
in de Tweede Wereldoorlog, al-
leen onder dat kwaliteitsni-
veau", beweerde een diplomaat.
"Despringladingenzijnkleinder
en deraketten zijn nietzo nauw-
keurig"

EVACUATIE
Khomeini verklaarde tijdens

een bijeenkomst in Teheranmet
familieleden van oorlogs-
slachtoffers dat deIraakserake-
taanvallen alleen maar de wil
van deIraniersversterken. "Een
fout die deWesterlingen en onze
tegenstanders maken is dat ze
denken dat Iraniers bang zijn
voor raketten. Maar ze hebben
raketten afgevuurd en mensen
gedood...toch zithet Iraansevolk
rechtop en lacht hen uit", aldus
degeestelijke leider. De Iraanse
premier, Mir Hossein Mousavi,
waarschuwde: "Iraq staat een
vernietigend antwoord te
wachten".

Een buitenlandse inwoner
van Teheran verklaarde telefo-
nischdatveel Iraniersenbuiten-
landers de Iraanse hoofdstad
hebben verlaten en in naburige
plaatsen verblijven. De Japanse
ambassade heeft de evacuatie
van Japanse vrouwen en kinde-
ren aanbevolen.

Iraq heeft gezegd dat deenige
manier om een eind te maken
aan de verwoestende aanvallen
is dat Iran Resolutie 598van de
Veiligheidsraad aanvaardt.
Daarin wordtopgeroepen toteen
onmiddellijk staakt- het- vuren
in de Golfoorlog en een regeling
vanhet conflict, datal meer dan
een miljoenslachtoffersheeft ge-
maakt. Maar Teheran had tot
dusver een aantal voorwaarden
gesteld, met name de erkenning
dat Iraq de oorlog is begonnen.
Nu zou Iran instemmen met de
instelling van een onpartijdige
commissie, die zich over de
schuldvraag moet uitspreken.

RESOLUTIE 598

te doen.De Iraakse VN- ambas-
sadeurwees eropdatzijn landbe-
reid is tot een staakt- het- vuren
overeenkomstigResolutie 598.

JOHANNESBURG-Onbeken-
den hebben woensdag in het ZA
thuislandKwazulu een vooraan-
staande politicus vermoord, die be-
hoorde tot de conservatieve Zulube-
wegingInkatha.

VolgensVN- kringen heeft de
Iraanse VN- ambassadeur Mo-hammed Jaafar Mahallati be-
vestigd dat Teheran nu dereso-
lutie aanvaardbaar acht. Som-
mige waarnemers zien daarin
een hoopvol teken dat beëindi-
gingvan de Golfoorlog dichterbij
kanbrengen.Anderen daarente-
genzien de Iraanse stap als een
poging om een dreigend wape-
nembargo af te wenden. De VS
en de Sovjetunie zouden het bij-
na eens zijn over een Veilig-
heidsraad- besluit waarin maat-
regelen tegen Iran worden afge-
kondigd omdat het een bestand
blijft afwijzen.Volgens dat initi-
atiefzousecretaris-generaalPe-
rez de Cuellar opnieuw een be-
middelings- poging moeten on-
dernemen.Als diepoging zonder
resultaat blijft zou uiterlijk 60
dagen laterautomatischeenbin-
dend wapen-embargo tegenIran
worden ingesteld.

De Iraanse VN- delegatie liet
woensdagweten datTeheranbe-
reid is de "stedenoorlog" te sta-
ken , alsBaghdadbelooft dat ook

FUNEST
Gisteren berichtte mevrouw

Gorsira dat vice- consul Alain
Biancarnivan deFranse ambas-
sade in Trinidad gezegd heeft
met de opvarende Barberoux ge-
sproken te hebben. Het proces-
verbaal datopgemaakt is doorde
autoriteitenvan Trinidad ver-
schiltinhoudelijkvan wattot nu
toeover dezaak bekend was. Vol-
gens Barberoux is de dode man
dieaan boord van La Goulette
gevonden werd inderdaad Ro-
bert Sainct.Hij zou op 20januari
het leven gelaten hebben. Uit-
putting, uitdroging en gebrek
aan voedsel zijn funest geweest
voor de man wiens leeftijd door

de ene bron gesteldwordt op 62
en door deanderebron op63(vol-
gens de politie is zijn geboorte-
jaar 1924).

LA GRACE DU DIEUX

HANDSCHRIFTEN

Vijf dagen lang heeftBarbeoux nog aan boord van La
Goulette doorgebrachttotdat hij
het niet meer kon verdragen.
Volgens bepaalde berichten zou
hij inhetreisverslag geschreven
hebben niet bereid te zijn op een
dergelijkewijze testervenen dat
hij nog liever overboord zou
springen om "met de vissen te
sterven". Volgens zijneigenver-
klaring is hij niet overboord ge-
spongen maarontdektehijin het
volgbootje een tot dan toe onge-
bruikt noodrantsoen. Op 25 ja-
nuari maakte hij het red-
dingsbootje los en liet hij zich
wegdrijven. In het logboek zou
hij geschreven hebben dathij in
plaats van meteen te sterven,
verkoos weg te varen van La
Goulette onder de genade Gods;
la grace du Dieux. Ongeveer ze-
ven dagen zouhijrondgedobberd
hebben voordat een boot hemop-
pikte. HetDuitse zeiljacht Ton-
ga merkte dereddingssloep op,
nam hem aan boord en bracht
hem naar Tobago.

Op 3februari werd Barberoux
daar aan wal gezet. Drie dagen
later meldde hij zich bij de poli-
tie. Hij legde een verklaring af
waarvan proces- verbaal ge-
maakt werd. Daarna kon
Barberoux weer zijns weegs
gaan.

Consul Gorsira had gisteren
reeds vernomen dat de man op
Guadeloupe zit én wellicht naar
Frankrijk zal afreizen. Het be-
richt over eenverblijf op Guade-
loupe werd vanochtend door de
politie bevestigd.

Maar daarmeezijn de vragen
rond de gebeurtenissen met het
schip nog lang niet opgelost. La
Goulette is 1 decembervan de
Canarische eilanden weggeva-
ren in derichting van deKaap-
verdische eilanden. Het schip
raakte echter voor de Mauri-
taanse kust in moeilijkheden
dooreenzwarestorm die devoor-
mast van het schip deed afbre-
ken. Met het verloren gaan van
de mast verloren ook de drie tot
vier radio's aan boord hun
functie omdat de zendantenne
aan de afgebroken mast bveves-
tigd was. Toenbleek dat de Afri-
kaanse kust niet bereikt kon
worden, besloot de bemanning
van het schip zich mee te laten
drijven met een van de grote
zeestromingen die van Afrika
over deAtlantische Oceaannaar
het Caribisch gebied voert. On-
geveer 55 dagen heeft het schip
zondervoedsel,waterencommu-
nicatie- mogelijkheden over de
eindeloze watermassa gezwalkt.
Wat dezeschieruitzichtloze situ-
atieaan drama's ophetschipver-
oorzaakt heeft, blijft vooralsnog
onduidelijk.

Wat dezaak in plaats van hel-
derder onduidelijker maakt is
dat Barberoux ge^gd heeft dat
hij en Robert Sa.net de enige

twee bemanningsleden waren.
Evenwel maakt de beman-
ningslijst van La Goulettegede-
tailleerd melding van vier be-
manningsleden, waaronder niet
de naam Barberoux vermeld
staat. Wel worden genoemd Ro-
bert Sainct, JeanEmmanuel
(1947), Michel Ivanoff (1935) en
Emmanuel leDanois (1957).

Pierre Barberoux zou 34 jaar
zijn en uitMarseillekomen.

Barberoux op Guadeloupe: Niet vijfmaar twee mensen aan boord

Mysterieus drama 'lijkschip'
.WILLEMSTAD—Methetverloop van de dagenlijkt hetdra-

***" rondhetFranse zeiljachtLa Goulettenog dramatischerte
W(*den, hetmysterie wordtmysterieuzer en deraadsels raad-

Maandagwerdhet schip in zwaargehavende toe-
deCuragaose haven binnengesleept met aan boord het

ettelijk overschot van een man. Dinsdag dook in Trinidad
S^n bemanningslid op die de naam Barberoux draagt.

bleek demanreeds opGuadeloupe te zitten en aan-
v^tente makennaar Frankrijk te vertrekken. Vandaagwerd
<joor een betrouwbare bron toegegeven dataan boord inder-
Qftadenige sexueelprikkeldende foto's gevonden waren. Een

bevreemdend aspect isdatBarberoux(volgens zijnzeg-
*>eO Bchrijvervanhet logboek) beweert dater slechtstwee per-soen aan boord waren: hij en de overledene. De beman-

wijst echter onmiskenbaaropmeer danvier beman-
J^gsledenop hetrampschip. Onder dievier namen iswel die
Va& Robert Sainct,maar niet die van Pierre Barberoux.
j «etligtvoor dehanddat ineen

raadselachtige zaak
<pUchten snel deronde doenen
erwarring over deexacte feitenj^wontstaat. In de media ver-

v "lUen steedsdenamen en data
elkaar. Zwijgzaamheid en

genstrijdige berichtgeving
j?aautoriteiten en detaalbar-jprehebben niet tot duidelijk-
e£°-bijgedragen.

j, *-eker is dat momenteel de
la j se consul voor de Neder-

Antillen, mevrouw Elya-e Gorsira, nauw contact heeft|pethaar collega op Trinidad ome onduidelijkheden zo snelj!*ogelijkuit dewereld te helpen,
i eze ochtend nog ontving zij
rjtex-berichten vanuit Trinidad?et nieuwe informate. Zij wilde

nog nietskwijt. OokM politiezijde werd bevestigd
v** er telex- verkeer tussen de
j*eeeilanden plaatsvond. Van-

politic-functiona-

rissen bij de consul zich buigen
over de nieuwe informatie. Te-
vens zal mevrouw Gorsira as-
sisterenbij het vertalen van de
informatie die het logboek van
La Gouletteverschaft.

De drie tot nu toe vermiste
mannen moeten wel aan boord
van het schip zijn geweest toen
hun namen werden opgeschre-
ven. Volgens mevrouw Gorsira
staan de namen in verschillende
handschriften in het boek opge-
tekend.

Dat de overledene inderdaad
Robert Sainct is, staat nog niet
voor honderd procent vast. Vol-
genspolitieartsBlankevoort zijn
ophet lijkpapieren gevonden die
in dierichting wijzen, maar die
kunnen net zo goed van een an-
der zijn. Ter identificatie is een
afdruk van de tanden gemaakt.
De anatoom- patholoog die het
lijk onderzocht heeft, zal de af-
druk en de papieren opsturen
naar Frankrijk, zodat autoritei-
ten aldaar de identiteit van de
overledene verder kunnen na-
trekken.

Er is ook nog geen zekerheid
over de schrijver van het log-
boek. Barberoux claimt het au-
teurschap. Volgens de politie is
het logboek ondertekend me\ de

naamPierre Barberoux,maar de
handtekeningkan best vals zijn.

Een betrouwbare bron deelde
vanochtend mee dater ophetLa
Goulettefoto's warenaangetrof-
fen. Pornografisch wilde hij ze
niet noemen. "Erotisch. Meer
een 'voelpartijtje'."

Politievoorlichter Coffie heeft
daarovernavraag gedaan bij het
hoofd van de havenpolitie. Die
ontkent dat er in het gevonden
foto-album ongewone foto's zou-
den staan. Alleen foto's van
'mensen' en boten en dergelijke.
Vlakvoor het terperse gaan van
dezekrantwistdepolitie te mel-
dendatBarberouxnietopTrini-
dadmaar op Guadeloupe onder-
vraagdzouzijn. Guadeloupe is in
tegenstelling tot Trinidad een
Frans eiland. De zaak is nu inhanden van de autoriteiten op
Guadeloupe. Coffie deelde mee
dat de Curagaose politie de be-
wuste man graag hier naar toe
zouwillen halenvoor verdere on-dervraging, maar dat het straf-recht datniet toelaat. De politie
hier wacht op een oproep van de
gendarmerievan Guadeloupeen
isbereid het logboek en ander be-
wijsmateriaal over te dragen
aan de Franse autoriteiten.

Tutu: regering tolereert geenrechtmatige oppositie
Westen moet diplomatieke betrekkingen met
Zuifafrika opschorten na jongstemaatregelen

NAIROBI—De Anglikaan-
se aartsbisschop van
Kaapstad, Desmond Tutu,
heeft de Verenigde Staten,
Groot- Brittannië en de
Bondsrepubliek Duitsland
woensdag opgeroepen hun
diplomatieke betrekkingen
metZuidafrika opte schorten
om Pretoria veranderingen
af te dwingen en beperkende
maatregelentegentegenstan-
ders van apartheid te doen
opheffen. "Dit is het minste
dathetWesten kan proberen
te bereiken. Het kost geen
gelden hetkost geen banen",
aldus deaartsbisschop in een
grimmigeverwijzing naar af-
wijzing doorhet Westen van
volledige economische
sancties tegen Zuidafrika.

Tutu noemde zijn oproep"een
persoonlijke kruistocht". "Ik
richt mij tot de landen in het
Westen, maar in hetbijzonder

tot de Britseregering. Nu hebt u
de kans. Zeg tegen de Zuidafri-
kaanse regering dat zij geen

f(laats ineen fatsoenlijke samen-
eving verdient. Zij zou een uit-
gestotene moeten zijn", aldusde
aartsbisschop op een persconfe-
rentie in Nairobi.

Hij zei dat de nieuwe beper-
kende maatregelen tegen oppo-
sitiebewegingen in Zuidafrika
aantoonden dat Pretoria vast
van plan was alle internetegen-
kanting te smoren. Het gevolg
zou zijn dat de druk op zwarte
Zuidafrikanen om geweld te ge-
bruikenomgelijkerechten te be-
reiken, zou toenemen.

"De regering van Zuidafrika
heeft voor de militaire optie ge-
kozen entolereert geenrechtma-
tige oppositie tegen apartheid",
aldus aartsbisschop Tutu.

Hij zei dat de politie aan ex-
treemrechtse Zuidafrikanen

toestond op straat te paraderen
enzwartenuitte jouwenenvlag-
gente dragen met de Swastika.
Maartoen hijen anderekerkelij-
ke leiders maandag inKaapstad
een vreedzaam protest aan het
Zuidafrikaanse parlement wil-
den overhandigen, kwam de po-
litie met het waterkanon in het
geweer.

"Zijrichtten het waterkannon
op mensen die in een christelijk
land op straat baden", aldus
Tutu.

Het Westen zou volgens hem
zijn diplomatieke betrekkingen
moeten opschorten tot de beper-
kingenopoppositie- bewegingen
waren opgeheven, alle gedeti-
neerden, kinderen inbegrepen
waren voorgeleid of in vrijheid
gesteld en de noodtoestand inge-
trokken.

De aartsbisschop was in Ke-
nyavoor een bijeenkomstvan de
All Africa Council of Churches,
waarvan hij depraeses is.

Een vooraanstaand hoogle-
raar enrechtsgeleerde inZuidaf-
rika verklaarde woensdag in
Kaapstad dat de laatste resten
van mensenrecht in Zuidafrika
zouden verdwijnen als de blan-
ken niet opstonden en protes-
teerden.

...Albertina Sisulu, vice- voor-
zitster van het UDF, hekeltopeen
persconferentie in Johannesburg
het besluit van deZuidafrikaan-
seregering 17oppositie- groepen
het werken onmogelijk te
maken...

APATHISCH
Dennis Davis, hoogleraar in

derechts- wetenschappen aan de
Universiteit van Kaapstad,
sprakopeenbijeenkomstvanen-
kele honderdenmensen van alle
rassen diewas georganiseerdom
te protesteren tegen het optre-
den van vorige week tegen anti-
apartheids- organisaties.

"Wij zijn stilzwijgend en apa-
thisch in ons protest, getuigen
van een Zuidafrika dat de weg
opgaat van de meest autoritaire
naties in de wereld", aldus zyn
gehoor.

De bijeenkomst was belegd
dooreen overwegend blanke on-
derafdeling van Zuidafrika's
grootste anti- apartheids- orga-
nisatie, het Verenigd Democra-
tisch Front (UDF) een van de 17
groepen die praktisch zijn ver-
boden.

President Pieter W. Botha zei
vorige week dat de nieuwste be-
perkingen waren bedoeld niet
om devrijheid te onderdrukken,
"maar om onderdrukking door
een communistischedictatuurte
voorkomen".

De ijveraar van het UDF en
moslimleider Faried Essack zei
op debijeenkomst dat deorgani-
satie vastbesloten was te overle-
ven en te groeien tegen de ver-
drukking in.

"Alsonze mensen debeperkin-
gen wensen aan te vechten op
een wijze dieaan de leiding van
het UDF voorbijgaat, zullen wy
niet verantwoordelijk gesteld
kunnen worden", aldus Essack.
"De staat is verantwoordelijk
voor mogelijke consequenties
van uitputting van allevreedza-
me middelen van protest".

80.000 DOLLAR
Ten slotte werd vanochtend

bekend dat de kapitein van de
sleepbootKoral diehetzwaarge-
havende zeiljacht de Curagaose
wateren binnensleepte, 80.000
dollar vraagt voor de verrichte
diensten.

TIP-TCP



MENSEN

Deze week werd afscheid geno-
men van drie stafmedewerkers
van het politie- internaat. Zij
verlieten de dienstvanwege het
bereiken van de pensioenge-
rechtigde leeftijd. Zij werden
-soms letterlijk- in debloemetjes
gezet en toegesproken door
hoofdcommissarisvan politie Jo-
han Oldenboom. De gepensio-
neerde NORMA WEERT was
bijna twaalf en een halfjaar als
werkster aan de politie- oplei-
dingsschool verbonden. Onder-
inspecteur le klasse LORENZO
LEBACS trad op 1 maart 1958in
dienst van de politic als adspi-
rant agent. Hij heeft nognet zijn
30-jarigambtsjubileumkunnen
vieren voor hij met pensioen
gaat. Lorenzo heeftzowel op Cu-
ragao als Aruba gewerkt bij het
Bureau Bijzondere Verordenin-
gen. In 1979 werd hij benoemd
totInternaatscommandanten in
1983werdLorenzobevorderd tot
onderinspecteur leklasse. HEC-
TORGONZALEZ vierde ookop 1
maart zijn 30- jarigambtsjubi-
leum. De onderinspecteur is al-
tijd werkzaam geweest op Cura-
sao,voornamelijkbijdeCentrale
Politie Administratie. In 1976
werd hij overgeplaatst naar de
stafvan dehoofdcommissaris en
belast metdeleiding van het Bu-
reau AlgemeneZaken.

De vier landelijkeouder- organi-
saties in Nederland beginnen
een campagne om het SPIJBE-
LEN in het voortgezet onderwijs
te bestrijden. De ouders zijn ge-
schrokken van de grote schaal
waarop gespijbeld wordt. Onge-
veer de helft van de scholieren
zegt nooit te spijbelen, eenderde
spijbelt twee tot drie keer per
jaar. Een op de tien scholieren
verzuimt naar eigen zeggen re-
gelmatig (gemiddeld een keer
per maand) en vijf procent moet
tot de "onverbeterlijke"spijbe-
laars worden gerekend. Gekop-
peld aan de voorlichtings- actie
wordt een landelijke wedstrijd
gehoudenvoor middelbarescho-
lieren onder de naam "Actie
Smoes". De bedoeling is dat zij
-alleen, als groep of klassikaal-
een kortecabaret-achtige video-
clip of geluidsband maken over
wat zij een geslaagde spij-
belsmoes vinden. Het is niet be-
kend wat dehoofdprijs is. Moge-
lijk een dagje spijbelen ?

Bij Interrent werd het feit her-
dacht datMARYDE CUBA tien
jaar geleden in dienst trad. Di-
recteur Erik D'Arnaultbood zijn
gelukwensen aan in het bijzijn
van bedrijfsleiderRonald Rodri-
guez.

De post uit Nederland zal de ko-
mende maanden gesierd worden
door twee nieuwe postzegels
naar aanleiding van de histo-
rische overtocht van de Neder-
landse stadhouder Willem 111
naar Engeland, driehonderd
jaar geleden. Willem 111 en zijn
vrouw Mary II Stuart werden
toen gekroond tot koning en ko-
ningin van Engeland, Schotland
en lerland.De zegels zijn ontwor-
pen door Frans van Mourik uit
Amsterdam. De ene zegel (65
cent) beeldt de "wereld van Wil-
lem II en Mary, Newton en
Chr.Huygens" afen de ander (75
cent) Willem en Mary met een
zeilschip.

Internationaal is er al lang eën
wet die gelijkberechtiging van
mannen en vrouwen voor-
schrijft. Nederland heeft tot op
heden verzuimd dezevoorschrif-
tenop te volgen en de laatstetijd
verschijnen er alarmerende be-
richten in de pers dat gelijkbe-
rechtiging de schatkisteen ver-
mogen zoukosten. Uitprotest te-
gen deze reactie hebben elf be-
langen- organisaties voor vrou-
wen hunkrachten gebundeld in
het comité GELIJKE
RECHTEN NU. Het comité
vindt dat het ministerie van So-
ciale Zaken te eenzijdig de na-
druk legt op het kostenaspect.
"Niet erkend wordt dat dit mi-
nisterie jarenlang nalatig is ge-
weest in de wettelijke aanpas-
singen waartoe de internationa-
le verdragen nopen.Debedragen
dienu worden gepresenteerd als
onverwachte kosten hadden bij
behoorlijk beleidvoorzien en ge-
reserveerd kunnen worden". Het
comité wil doormiddelvan aller-
lei acties proberen het huidige
politieke klimaat tekeren.

Ruim dertigjoodseen Arabische
zangers, schrijvers en dichters
hebben in Tel Aviv ten aanhore
van ongeveer 10.000 mensen
meegedaan aan een muzikale

happening in het kader van de
'Mars voor de vrede', diegeorga-
niseerd was bij wijze van PRO-
TEST tegen het Israëlische
optreden in debezette gebieden.
"Wij willenvrede. Wij scheppen
dieook", zongen de kunstenaars
gezamenlijk in het Hebreeuws
en het Arabisch voor het ge-
meentehuisin TelAviv.
De lerse rockgroep U2heeft de
GRAMMY muziekprijs voor de
besteplaat van het jaargewon-
nen, voor hun album «The Jos-
hua Tree». Daarmee passeerden
ze Amerikaanse favorieten als
Michael Jackson en Prince. De
Grammy's zijn voor de Ameri-
kaanse platenindustire wat de
Academy Awards voor de
filmwereld zijn.

De nog steeds actieve Britse
film-en toneelspeler REX HAR-
RISON voert zaterdag aan-
staaandezijn tachtigste verjaar-
dag. Of hij dat met zijn zesde
vrouw doet in zijn huis in New
York of dat inLonden ofdataan
deCote- d'Azurofdataan deIta-
liaanse Riviëra, is niet bekend.
Harrisons glans- en zeker lucra-
tiefste rol is die van professor
Higgins inregisseur George Cu-
kors filmmusical «My Fair
Lady» naar G.B.Shaws
«Pygmalion» en op het toneel op
Broadway en Londen geweest.
Voor de filmversie kreeg hij een
Amerikaanse Oscar. In de jaren
zeventig publiceerde Harrison
zijn biografie, onder de titel
«Rex». Wijlen de toneel- en fil-
mactrices Lilli Palmer en Kay
Kendall waren onder de vrou-
wen met wie de acteur getrouwd
is geweest. Noel Coward heeft
eens over Rex Harrison gezegd
datalshij nietdebestekomische
acteur van Groot- Brittannië
wasgeworden, hij alleennog au-
toverkoper hadkunnen worden.

Het Brusselse MANNEKE PIS
is in de Egyptische hoofdstad
Cairo slachtoffer geworden van
de strenge islamitische moraal-
opvatting. Weliswaar siert een
tekeningvan hetblote manneke
de uitnodiging van een luxe ho-
tel inCairo om een Belgische cu-
linaire week mee te maken,
maar de onbekende kunstenaar
heeft geenaanstoot willenriske-
ren en het beeldje een broekske
aangegeven. Hoe het met de
straal zit vermeldt de historie
niet.

%+ % %

Een viertal medewerkers van
hetinDelft gevestigde«WORLD
SOUND», een onderneming die
actief was in de Bondsrepubliek
Duitsland, Zweden, de VS, Ja-
pan en Australië, is opgepakt.
Het bleek dat zij zich al
tien jaar- bezighielden met de
verkoop, produktie en inkoop
van zogenoemde 'Bootlegs'. Dat
zijn illegaal vervaardigde opna-
men van veelal live optredens
van popgroepen. Het netwerk
zouverantwoordelijkzijnvoor de
verspreiding van naar schatting
enkele honderdduizenden boot-
legs per jaar,waardoor in de loop
der jarenaan belanghebbenden
een schadevanmiljoenen dollars
is toegebracht. Bij invallen zijn
vier- a vijfduizend grammo-
foonplaten, diverse mastertapes
en ander produktie- materiaal,
alsmede de administratie in be-
slag genomen. Onder de gram-
mofoonplatenbevindenzich veel
recente opnamen van concerten
in Nederland van onder andere
Bruce Springsteen, Prince, Eu-
rithmics, DavidBowie en UB 40.
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TomPoes en de Klokken

doorMarten Toonder

2021— Heci i, . .^ 'i ietgemerkt, datze
onzichtbaar werden. Integendeel, ze hadden de indruk, dat
hunomgevingvagerwerden daarwas heerOllie helemaalniet
gerust op.

"Ik voel me zo raar!" klaagde hij. "Alles wordt zo wazig en
z0..."

"Het is de tijd!" legde Joost uit. "We zitten in de tijd met uw
welnemen. We zijn bezig een dimensie te worden en dat ver-
vaagt degewone indrukken!"

"Hm!" zei heer Bommel. "Juist, net wat ik dacht! Maar...
waarzijn weeigenlijk? 1k...wezittenineen boot!Wevaren!Wat
heeft datte betekenen?"

Joostkeek peinzend naar hetvreemde landschap, dat zichlangzamerhand aan zijn ogen begon te ontvouwen en kniktebedachtzaam.
"Digeloof, datikhetbegrijp, als ik zo vrij mag zijn, heerOli-

vier!" sprak deverstandigeknecht. "We varen opderiviervan
detijd. Kijk, achterons ligt hetverleden, dat is scherp afgete-
kend, ziet u wel? Om ons heen is het heden, dat verandert
steeds. En daar voor ons, in de nevel, ligt de toekomst. Het is
heel logisch - men moet alleeneven anders gaan denken!"

"Watverwarrend isdatallemaal!"riep heerBommel geprik-
keld uit. "Watwordt ervan ons verwacht? Ikbedoel: wat doet
detijd metzijn tijd, als jebegrijpt, wat ik bedoel? Alleen maar
voortdrijven opeen rare rivier?"

Dat was een moeilijke vraag. En de oude klokker, die er
antwoordop hadkunnen geven, was te ziekom zichmetiets te
bemoeien. Hijwerd netopdatogenblik door TornPoesnaar de
deur gedragen om in een museum van zijn schok te kunnen
herstellen.

Maar halt! Dat verschenen de schurken Super en Hieper
voor hetvenster, met getrokkenrevolvers.

BIOSCOPEN
GOLDEN DRIVE-IN
21.00uur TheRunnigMan [with Arnold
Schwarzenegger] (’.5,- p.p.).

TELECURACAO
DONDERDAG: 16.00Record music &
Teletekst; 16.30 Ora pa mucha; 17.00
Thundercats; 17.30 TheYearlin; 18.00
Science and Technology Week; 18.15
Style; 18.40Informe deportivokv Hector
Rosario; 19.00 Olympische Winterspe-
len 1988; 20.00 Notisiero Tele-8; 21.00
Olympische Wintrspelen 1988; 22.00
Wega di Number;22.10Santo Domingo
invita; 23.00Sluiting.

VRIJDAG: 16.00 Record music & Tele-
tekst; 16.30 Ora pa mucha; 17.30AG-
HUSA kv Leo Floridas; 18.00Man dre-
chi di Dios; 18.15Ajedres na plakachiki
kv Omalio Merien; 18.30Mira i Skucha;
18.45 Informe deportivo kv Hector Ro-
sario; 19.00Hubentutnamarcha; 19.30
PR-programma; 20.00NotisieroTele-8;
21.00Matlock; 22.00 Wega di Number;
22.10Show di Job; 23.00Sluiting.
(wijzigingen voorbehouden)

*****

AGENDA
CURAÇAO

NACHTDIENSTARTSEN:Patiëntenvan de
artsenvan Bandabao (3e distrikt)kunnen in
spoedgevallen telefoon 641658 bellen en
danhet antwoordapparaatafluisteren.
De patiënten van de andere medische dis-
trikten kunnen voor spoedgevallen de
artsenpraktijkvan huneigen huisartsbellen;
het antwoordapparaatzal dan mededelen
wiede dienstdoendearts is.

THORAX CENTER (Jan Noorduynweg
naastUNA, tel.: 85544): openingstijdenvan
maandagt/m vrijdag van 08.00-17.00 uur;
op zon- en feestdagen alsmede opwerkda-
gen na 17.00uur voor spoedgevallen tel.:
85917.

WIT GELE KRUIS PRINSES MARGRIET
(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria 17,
tel.: 82947/81078;geopendvan maandag
t/m vrijdag van 07.00-17.00 uur; zaterdag
degeheledag gesloten; na 17.00uurkunt u
dezustervan dewachtbellen: zuster Berna-
dina, tel.: 85853, pageboy 027-360.

KLEUTERBUREAU: 14.00-16.00uur alleen
volgens afspraak.

ZUIGELINGENBUREAU: maandagmiddag
van 12.30-15.30uur; donderdagmiddagvan
07.15-10.30 uur; alleen volgens afspraak.

NEUTRALE WIJKVERPLEGING (voor-
heen Wijkverpleging Curagao): Kantoor
Scharlooweg 110, tel.: 612040; geopend
van maandag t/m vrijdag van 07.00-18.00
uur; de wacht heeft zuster Joe, tel.: 87550,
pageboy027-345.

GEZINSVERZORGING (Kwido pa Famia):
geopend van maandag t/m vrijdag van
07.00-12.30/13.30-17.00 uur, kantoor Sta.
Maria 17,tel.: 80222.

DIERENARTS: Veterinaire Dienst, Parera,
tel.: 614000.
DIERENASIEL: dagelijks geopend van
08.00-12.00/14.00-18.00 uur; op zaterdag
van 08.00-13.00/14.00-18.00 uur, tel.:
54300.

*****
BOTICA BANDABAO: dagelijks geopend
van 08.00-19.00 uur.
BOTICA ISLA(tel.: 663895): openingstijden
van maandagt/m vrijdag van 07.00-17.00
uur; zaterdag en zondag van 10.00-11.00
uur. Voorspoedgevallen nakantooruren ge-
lieve zich te begeven naar de Ver-
bandkamer.
BOTICA'S (nachtdienst)
Otrobanda
SantaMaria, WinstonChurchillweg 155,tel.:
80800.
Punda
Santa Rosa, Winkelcentrum Bloempot, tel.:
77650/77679.
DIVERSEN
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEWE-
GING
Brievengat: iedere maandag- en
woensdagavondom 19.30 uur te Jirajara-
weg 8, Centrum Dcvi Kundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavond om
19.30 uur te OpenbareBasisschool

Brievengat. "
Bandabao: iedere donderdagavond om
19.30uur gebouwCredit Union San Pedro.

Kanga: iedere woensdag- en zaterdaga-
vond om 19.30 uur te Centrum Abraxac,
achterKooyman.
Santa Rosa: iedere maandag-en zaterda-
gavondom 19.30 uur te Aloëstraat 12.

TONEEL: 20.30uur'Birinia denComeBack
no. ll' gebrachtdoortoneelgroep Arte Proba
0.1.v. Anthony Jamanika (optreden van La
Seleccion) - Centro Pro Arte.

CURAQAOSCH MUSEUM (t.g.v. 40-jarig
jubileum): 19.30 uur opening expositie
'Ontwikkeling enkenmerken van hetantieke
Antilliaanse meubel' (gecompileerddoor
mevr. G.R. Nije- Statius van Eps; muzikale
omlijsting: Edgar Palm i su Konjunto) - Van
Leeuwenhoekstraat z/n.

DE LA TRY ELLIS- LEZINGENCYCLUS:
20.30 uur prof. drP.J. Slot zal een lezing
houden over 'Registratie van schepen. Een
aantrekkelijke mogelijkheid voor de Neder-
landse Antillen?' - aula UNA.
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HENRY By Dick Hodgins

AMIGOE2

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van QJfX*
—af^r onze zoon en mijn broertje

&\ PAUL
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fi&LS^> P-H J-van Oosten
L^v^l«^y_X UU.Chr. van Oosten-Dobbelaar

v^^t^-r^TjJ Tulpenboomstraat 15
Curacao.

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson

BEETLE BAILEY By Mort Walker

REDEYE By Gordon Bess



MR BIJKERK VOOR EEN WEEK GESCHORST WEGENS BELEDIGING
Tuchtraad: ”interviews in strijd met ethiek”

Advocatuurkrijgt
tik op de vingers

WILLEMSTAD — Er staan een advocaatverschillende we-
gen open om inberoep te gaan tegen beslissingenvan de offi-
ciervan Justitieen derechter- commissaris.Een advocaatbe-
hoeft danooknietnaarhet'middel' interviewtegrijpen,meent
deRaad vanToezicht opadvocaten dieeen interviewterwijl de

van eencliëntnoggaandeis"instrijdmetdeethiekvan de
advocatuur"noemt. Advocaat mr Michiel Bijkerkvan Bonai-
re, tegen wie door advocaat- generaal mr J. Denie een zaak
*erdaangespannen, isdanookvoor één week geschorst in de
uitoefeningvan zijnpraktijk omdathjj ineen interviewbeledi-
gendeuitspraken deedaan het adresvan het Openbaar Minis-
terie.

Mr Bijkerk wekte de woedevan advocaat- generaalDenie op
toenhij gedurende dezogenaam-
de"WEB- zaak" ineen interview
}n een ochtendblad verklaarde:

"Wat mij werkelijk tegen de
°°rst stuit is dat het Openbaar
Ministerie en rechter- commis-
saris Henk Welvaart, hoewel zij
daarvan op dehoogtezijn,toch de
verdachten blijvenbeschuldigen
dat zij schade hebben toege-
dacht aan andermans goed...".

ONGELUKKIG
.Die stelling werd door mrDe-n*e geïnterpreteerdals zou advo-

caat Bijkerk het Openbaar Mi-
nisterie ervan beschuldigd heb-
ben, tegenbeter weten in, en dus

tekwader trouw, iemand te ver-
volgen en in hechtenis te hou-
den. Tijdens de zitting van de
Tuchtraad, diebij hogeuitzonde-
ring openbaar wasomdatmrBij-
kerk dat verzocht had, erkende
de advocaat zijn woorden
misschien enigszins ongelukkig
gekozen te hebben maar beves-
tigde hij nogmaals nadrukkelijk
dat er volgens hem sprake was
van willekeur.

Bij de zitting verzocht advo-
caat- generaal mr Denie de
Tuchtraad om in het algemeen
een uitspraak te doen over het
verstrekken van interviews ter-
wijl zaken nog gaande zijn. Ad-
vocaat Bijkerk was immers niet
deeerste diezich daaraan 'schul-
dig' maakte, alhoewel zijn uit-
spraken wel erg ver gingen. De
Tuchtraad gafgehoor aan deze
'noodkreet' van mrDenie enoor-
deelde dat het geven van inter-
views voordat een uitspraak ge-
daan is in een zaak "in strijd is
met de ethiek van de advoca-
tuur".

SCHORSING
In het geval van mr Bijkerk

oordeelde de Tuchtraad boven-
dien dat de gewraakte uitlatin-
gen "een ernstige misslag in de
uitoefeningvan depraktijk" wa-

ren. Omdat de advocaat boven-
dien niet lang geleden voor een
zelfde soort feit reeds discipli-
nair gestraft is, meent de Raad
dat een schorsing van één week
op zijn plaats is. Die schorsing
gaat over ongeveer drie weken
in.

Overigens zal advocaat Bij-
kerk over niet alte langetijdvol-
ledig terugtreden uit de advoca-
tuur. Per 1 juligaat zijnpraktijk
over naar kantoor Komdeur en
Van Giffen. Bijkerk wordt dan
juridisch adviseur van het Be-
stuurscollege opBonaire.

BELEDIGEND
"Zo al een advocaat dan toch

meent een interview te moeten

geven, dan dient hij zich te ont-
houden van uitlatingen tegeno-
ver het Openbaar Ministerie en
deRechtelijke Macht, welke ove-
rigens van elke grond ontbloot
zijn, dievoor bedoelde instanties
beledigend zijn en in strijd zijn
met de gedragregels voor de ad-
vocatuur."

Tijdelijk zonder elektriciteit
Plaza Hotel betaalt
stroomrekening niet

WILLEMSTAD — De gas-
ten van het Curacao Plaza
Hotel & Casino, moesten het
gisterochtend anderhalf uur
zonder electriciteit stellen:
Kodela was overgegaan tot
afsluiting, nadat nochde Hol-
dingCompany, noch het ma-
nagement van het Plaza Ho-
tel,bereidbleken tezijn debij-
na6 tonbedragenderekening
te betalen. Ondanks meerde-
re verzoeken van Kodela om
tot een afbetalings- regeling
tekomen, bleven detwee par-
tijen de bal naar elkaar toe
spelen en kwam het niet tot
betalen.

Veel informatie over het inci-
dent, bleek vandaag niet be-
schikbaar. Directeur Ben Ros-
heuvelvan deHoldingCompany
zatdeheleochtendin bespreking
en Richard Hart van het mana-
gement- bedrijf van het Plaza,
was nietopkantoor aanwezig.

Bekend is wel dat het Plaza
Hotelover demaandenaugustus
tot en met december een schuld
heeft van 480.000 gulden. In de
maand januarikwam daar nog-
maals 90.000 guldenbij. Kodela
is al maanden bezig het Plaza-
managementofdeHolding Com-
pany te overtuigen van hun ver-
plichtingom te betalen. De zaak
werdechter opde spits gedreven
omdat de partijen de 'schuld' op
elkander afschoven. Zodoende
bleefderekening onbetaald.

Gisterochtend was het lokale
electriciteits- bedrijf de situatie
beuen werd totafsluiting van de
stroom overgegaan. Na ander-
half uur kwam een cheque bin-
nen van 75.000 gulden waarna
Kodela de stroomweer aansloot.
De Amigoe vernam evenwel uit
goede bron dat er tot vandaag
nog steeds geen afbetalings-
regeling is getroffen omdat het
hotel nog nietsvan zich heeft la-
ten horen.

Nederlandse delegatie naarAruba
Antillen zullen adviezen
”serieus bestuderen”

j. WILLEMSTAD — DeAntil-ra,anse regering lijkt wel be-
a j[".Behoor te geven aan het
jjdvjes van je Nederlandse
p'egatie om het begrotings-
j£kort over 1988 voor eengfoot deel terug te brengen.ue kwestie moet internzeer

bestudeerd worden."
,at zOU) zo js jemening van

Se'egatieleider drs Frans
uit Nederland, een

ef goede indruk maken op
|Je Nederlandse regering om-
da ?e Antill»aanse regering
j^niaatzien bereid te zyn om

«et uiterste te gaan. Of de
d» fre adviezen van de Ne-
b®r|andse delegatie in de
r*.aktijk mogelijk zijn, kon
gister Marco de Castro
Uimn nog niet Het
p.*Oet name zijn collega van

die diecijfers moet
»j*?tuderen. In een voor-
enV«ige reactie zei De CastroA^ter te verwachten dat dentUliaanse regering nietjj^erkan bewerkstellingen
J*8* is opgenomen in deplan-ueö dienu optafel liggen.

jDeAmigoe berichtte aluitge-reid.over de adviezen dieNeder-'aödse delegatie- leden op Cura-?*° gegeven hebben. Het'weesporen- beleid (adelanto en
van de Antilliaanse

jegering, wordt door de Neder-landse delegatieals "enige goede
°Plossing" gezien. Er ontbreekt

ecnternog het een en anderaan:
debezuinigingenkunnenverder
doorgevoerd worden en het ei-
land moet concurrerender ge-
maakt worden. Als dat gebeurt,
zalook deprivate sectorzijn taak
weer opvatten en de be-
langrijkste werkgever worden,
vermoedt de Nederlandse dele-
gatie.

ONMOGELIJK
Engering liet gisteren in het

bijzijn van de Antilliaanse mi-
nister en overige ambtenaren,
nogmaals doorschemeren dat in
april niet al te hoopvol gestemd
naar Nederland afgereist moet
worden. Dat het verzoek voor
begrotingshulp zonder meer in-
gewilligd zal worden, lijkt niet
aannemelijk. Het volle bedrag
lijkt helemaal een onmogelijke
zaak, maar om tenminste een
deel te krijgen, lijkt het nood-
zakelijk omhet grootste deelvan
de adviezen, alsnog in de plan-
nen opte nemen.

De opmerking van Engering
over de noodzaak van bezuini-
gingen gedurende dit begro-
tingsjaar noemdeDe Castro vol-
mondig: "terecht". Ofhet moge-
lijk is, is evenweleen tweede, dat
moet de komende dagenblijken
uit de cijfers. Hij erkende even-
wel dathet inderdaad goed over
zou komen in Nederland, als
blijkt dat de Antillen zelfal het
mogelijkehebbengedaan omhet
begrotingstekort zo beperkt
mogelijk te houden. De Castro
verklaarde gisteren nogmaals
"optimistisch" teblijven over de
kans opbegrotingssteun uit Ne-
derland.

NIETEENVOUDIG
Drs Marco de Castro was gis-

termiddagtijdenseenpersconfe-
rentie na afloop van het bezoek
van de Nederlandse delegatie,
zeer terughoudend in zijn com-
mentaar. "De adviezen moeten
doorbeideregeringen nogbestu-
deerd worden", liethij weten.
Toch lijkt het niet zo eenvoudig
om de adviezen in de praktijk te
brengen, liet de bewindsman
doorschemeren. Hij vermoedt
dat wat nu is vastgelegd, datge-
ne iswathaalbaar is voor deAn-
tillen en dat nog verder bezuini-
gen niet mogelijk is.

De Castro en delegatieleider
Frans Engering verschillen op
tenminste één punt zeer duide-
lijk van mening. De Amigoe
schreef het al: Engering meent
dat marktbescherming ernstig
afbreuk doetaan deAntilliaanse
economie die open dient te zijn.
De Castromeldde gisterendat de
discussie over marktbescher-
ming beëindigd is. Hij blijft op
zijn standpunt staan dat protec-
tienodig isvoor delokale indus-
trieënenproduceerde bovendien

een stuk waaruitblijkt dat het
juist debeschermde industrieën
zijn die de afgelopen maandenarbeidsplaatsen hebben ge-
creëerd.

'Vermist' schip
reeds lang terug
WILLEMSTAD — Het

maandag als zoekgeraakt op-
gegeven Nederlandse zeil-
jachtRegula met aan boord
twee personenblijkt sinds vo-
rige week donderdag terecht
te zijn. Door een communica-
tie- stoornis tussen diverse
diensten is maandag het be-
richt van vermissing ten on-
rechte verspreid.

Het schip is waarschijnlijk
op 14februari vertrokkenvan
Bonaire naar Grenada. Het
jacht is onderweg in moeilijk-
heden geraakt toen een
stormwind opstak. Toen
bleek dat de twee opvaren-
den, ene Copini en een vrouw
genaamd Raquel Dekker hun
bestemming nietbereikt had-
den, sloegenfamilieleden
alarm.
Evenwel voer het zeiljacht in
deloop vanvorigeweek deha-
ven van Bonaire binnen. De
tweekoppige bemanning zou
uitgeput aan land gekomen
zijn. Donderdag rond kwart
voor drie zou de familie ge-
meldhebbendatdevermisten
terecht waren. Het haven-
kantoor heeft toen dezoekac-
tie stopgezet door de be-
trokkken diensten in te
lichten. Kennelijk is dooreen
misverstand het opspo-
ringsbericht toch naarbuiten
gegaan, terwijl de twee zei-
lers zich reeds gezond en wel
op Bonaire bevonden.

Plasa Amistat
Internashonal

WILLEMSTAD — Het plein
achterdepolitie-wacht enbij het
Plaza hotel te Punda zal 'Plasa
Amistat Internashonal' worden
gedoopt.Dit gebeurtna eenvoor-
stel van de deken van de Orde
van Consuls op Curasao, Mos-
quera -Lara.

Het is de bedoeling dat het
plein verfraaid wordt en op het
plein uitdrukking te geven aan
deverbondenheid van delanden,
die op Curacao een consulaat
hebben gevestigd.

Hoofdprijzen
Landsloterij

WILLEMSTAD — De
hoofdprijzen van de sde
trekkingvan deLandslote-
rij zijn heden gevallen op
devolgende nummers:
Eerste prijs (’.100.000,-):
nr. 27821;
tweedeprijs (’.35.000,-): nr.
29612én
de derde prijs op nr. 31208
(’.15.000,-).

Beschermingkoffie-fabriek
Maatregelen tegen
buffer-voorraden

WILLEMSTAD — Binnen-
kort gaatdekoffief abriekCa-
fépas nv inproduktie. In ver-
band hiermee wordt door de
minister van Handel, Indus-
trie en Werkgelegenheid een
regeling ingevoerd, welke in
belangrijke mate moet voor-
komen datbuffervoorraden
koffie worden aangelegd,
waardoordefabriek, dieinde
beginfase aan vijftien man
werk zal verschaffen en later
meer werknemers zal aan-
trekken, in de beginperiode
afzetproblemen gaat onder-
vinden.

Deregeling, diezal worden in-
gevoerd, bepaalt datzonder hef-
fing per maand een hoeveelheid
magworden ingevoerd welke ge-
lijk is aan Va deelvan de hoeveel-
heid van het produkt in kilog-
rammen geïmporteerd in 1986
vermeerderd met 10procent.

De importeur die van deze
regeling gebruik wenst te ma-
ken, dientzijn jaarlijkseimport-
hoeveelheden in 1986 gedocu-
menteerd voor te leggen aan het
departementvanHandel, Indus-
trie en Werkgelegenheid op Bo-
naire ofCurasao.

De regeling houdt verder in,
datbij het overschrijden van de-
ze hoeveelheid het meerdere be-
last zal worden met een heffing
van £5 en zeven gulden per kg.
voor respectievelijk oploskoffie
en gemalenkoffie.

De fabriek, gevestigd op het
industrieterrein te Brievengat,
zalzoweloploskoffie (instant) als
gemalenkoffie opdemarktbren-
gen. De grondstoffen voor deze
producten worden uit Brazilië
gehaald.

De navolgende merken, in-

houdsmaten, soortkoffie alsook
verpakkingen zullen in april op
demarkt verkrijgbaarzijn:

Oplosbarekoffie (instant): Ca-
fépas- flessen van 50,100en 200
gram; Dominium (licentie) fles-
sen van 50,100 en 200 gram.

Gemalen koffie: Cafépas- alu-
minium foil- verpakking van
250 en 500 gram.

WILLEMSTAD — In de afgelopen
vierentwintig uur vonden

erzes aanrijdingen plaats waar-
bijertwee gewondenvielen. Eén
slachtoffer moes* in het zieken-
huis worden opgeoomen.

COMMENTAAR

Afsluiting
HETISMET deeerstekeer dateen hotelvan elektrici-

teitwordt afgesloten en hetzal ongetwijfeld niet de laatste
keer zijn.Deveelvuldiggehoordekritiek inzongeval op het
elektriciteits- bedrijf Kodela is echter niet terecht. Indien
Kodela in een hotel tot afsluiting overgaat, is derekening
meestal alopgelopen totenige tonnen schuld.Een 'gewone
burger' was al veel eerder op de vingers getikt. Het enige
verwijt aan Kodela kan dan ook zijn dat hetbedrijf sneller
actie had moeten ondernemen.

De hotels, waarvan demeeste in handen ~'n van deCura-
caose overheid, lijken hun verplichtingen maar al te vaak
'nonchalant'opzij teschuiven.Erwordtwaarschijnlijk gere-
kend op de 'goodwill' van de gemeenschap diezich steeds
meerbewust wordtvan hetbelangvan hettoerisme. En ook
Kodela bezwijkt daarvoor: pas nu is afgesloten omdat het
bedrijf in december, toen het Plaza Hotel zeer goed bezet
was, de toeristen niet wilde duperen. Die betalen immers
wél voor elektra en water, dat zit by dekamerprijs inbeg-
repen.

IndienKodela—dat hetalsoverheids- NVzonder subsidie
van deoverheidmoetstellen—winstgevendwilzijn, danzal
de schade die by dergelijke 'stunts' van de hotels geleden
wordt, opdenduuraan deconsument moetenworden door-
berekend. "Turismo tin futuro aden", is decampagne-leus:
datkan waar zijn, maar dan moet er aan hetmanagement
van de hotels nog heel watverbeterd worden.

Rozendal in Algemeen Dagblad:

Werkloosheid Antillen
iets teruggelopen

WILLEMSTAD — Volgens
minister FrankRozendal van
Verkeer, Vervoer en van
Volksgezondheid, is de
werkloosheid in de Neder-
landse Antillen iets terugge-
lopen "maar schommelt nog
altijd tussen de 25 en 30 pro-
cent".Zoheefthij in een inter-
view met Gerard Bergers in
het Nederlandse
ochtendblad Algemeen
Dagblad verklaard.

Rozendal voegde eraan toe:
"Dat lijkt erg hoog, maarbij ons
staan ook kleine zelfstandigen,
zoals lotenverkopers en mensen
die toch best de kost verdienen
met anderekleine zaakjes, inge-
schrevenalswerkloosen datver-
tekent het beeld". De minister
doet deze uitspraak, nadat hij
een enthousiast verhaal heeft
verteld over het miljoenen- pro-
ject te Cas Abao en over het toe-
nemend aantal toeristennaar de
Antillen.

Rozendal over de toeristen:
"Behalve de Amerikanen, ko-
men nu ook Nederlanders,
Westduitsers, Fransen en En-
gelsen hun vakantie bij ons
doorbrengen en datheeft de eco-
nomischerecessie waarinweons
deafgelopen jarenbevonden ver-
derteruggedrongen".

VOORUITGANG
VolgensRozendal—aldus het

AlgemeenDagblad — delen,be-
halve Curacao ook deandereAn-
tilliaanse eilanden in devooruit-
gang. "Vooral Sint Maarten flo-
reert".Voor deminster ishet nog
steeds onduidelijk wat Claude
Wathey op 18 maart in Neder-
land gaat doen: "We wachten af
en horen hetwel".

Over de relatie met Neder-
land, zegtRozendal tegenover de
krant: "Die is nu beter dan ooit.
MinisterDeKoning, dievoor het
Nederlandse kabinet de Antil-
lenen Aruba in zijn portefeuille
heeft, loopt al heel wat jaartjes
mee. Hij heeft onze mentaliteit
leren begrijpen en dat geeft al-

leen maar voordeel, alvallen er
afen toebest eens eenpaarharde
noten tekraken. Maar daarkom
jemet hem wel uit".

SHELL
Rozendalover hetvertrek van

de ShellvanCurasao: "Als Shell
drie jaar geleden had geweten
dat dezaak zozoufloreren hadzij
deraffinaderij zeker niet afge-
stoten. Aanvankelijk hebben de
Venezolanen(PDVSA; red. Ami-
goe) de zaak behoorlijk ge-
stroomlijnd, waardoor enkele
honderden mensen hun baan
hebben verloren, maar het gaat
nu zo goed dat Venezuela het
huur- contract met ons met vijf
jaar heeft verlengd en nu weer
mensen extra in dienst neemt.
Ook dat is voor ons een goede
zaak. Neen — reden tot klagen
hebben we niet".

Tot zover de Antilliaanse be-
windsman tegenover het Alge-
meen Dagblad.

BC aanvaardt
'masterplan'
Horwarth & Horwarth

WILLEMSTAD - Het Be-
stuurscollege is gisteren ak-
koord gegaan met de aanbeve-
lingen, die door Horwath & Hor-
wath zijn gedaan in het 'mas-
terplan' tot ontwikkeling en be-
vordering van het toerisme. Het
plan omvat voorstellen op korte
en langere termijn.

Ondermeer zal getracht wor-
den om ook op Curasao een
dienst onder te brengen van de
Amerikaanse immigratie-
dienst, zodat de Amerikaanse
toeristen bij terugkeer in hun
land nietmeerzo langop de dou-
ane- controle hoeventewachten.
Een dergelijke service zou de
naam van Curasao als toeris-
tische bestemming alleen maar
ten goede komen, aldus het Be-
stuurscollege.

WILLEMSTAD - Dinsdag
"*eft Jubi Evertsz als vervangerv Qn gedeputeerde ing. Angel
salsbach de vierde door FEF-
?YK georganiseerde workshop
Modules ofEmployable Skills'
afgesloten. De workshop werd
"ijgewoond doorleerkrachten uit
het huishoud- en technisch on-
derwijs. Eddy Walroud was de
c°ördinator van deworkshop.
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KANTOORUREN AMIGOE: 08.00-12.00/
14.00-17.30 uur; zaterdag gesloten.

Telefoon: 24333.

Voor spoedgevallen na kantoortijd: 21639,
22950 en 22316:
Pageboy: 127-743.

Bankrek. nr. 10.815.445Banco di Caribe.
POLITIE: 100.

ALARMCENTRALE: 115.

ZOEKERTJES verschijnen op dinsdag envrijdag en kunnen iedere dagtussen 08.00--12.00/14.00-17.00 uur worden opgegeven;behalve op zaterdag. Alleen zoekertjes, dieop maandag en donderdag voor 10.00uurbinnen zijn, kunnen de dag daarop (dus
dinsdag en vrijdag) verschijnen.

BIOSCOPEN
BOULEVARD THEATER:20.45uur The Whistle Blower (18jr.).H: 20.15uur TheRunning Man (with Arnold
Schwarzenegger] (18 jr.).
DRIVE-IN: 20.30 uur Modern Girls (18 jr.).

BOTICA'S (nachtdienst)Pabao brug: Santa Cruz, tel.: 28028.Pariba brug: SanNicolas, tel.: 45712.

WACHTREGELING DOKTORENOranjestad, Madiki,Tanki Flip, Noord,Tanki
Leendert, Paradera enSta. Cruz:dokterA.J.Crocs, Paradijswijk23, tel.: 34482/24797.Pos Chiquito, Savaneta en San Nicolas:dokter M. Cheung, via Centro Medico SanNicolas, tel.: 48833. 'Kinderarts: dokter Hart, tel.: 27263/24300(hospitaal).
WIT GELE KRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
Noord:tel.: 23425;Santa Cruzen Paradera:tel.: 28288/25543;Savaneta en Brazil: tel.:
47020/48301; SanNicolas: tel.: 45906; Da-kota: tel.: 29008 (wijkgebouw), 24444(kan-
toor).
(voor brandgevallen, ongelukken ofeen of ander ongeluk gelieveAlarmcentrale op te bellen,tel.: 115)

TELEARUBA
DONDERDAG: 18.00 Ghostbusters;
18.30 CNN international news; 19.30Eurotops; 19.55Sportlotto; 20.00 Tele-noticias; 20.30 Miniserie; 21.30 Where'here's life;22.00LarryKing show; 22.50Showbiz today (CNN); 23.30 Sluiting.
VRIJDAG: 18.00 Shera Princess ofPo-wer; 18.30 CNN international news;
19.30 Memoria; 20.00 Telenoticias;20.30 Movie of the week; 22.05 Larry

King show; 22.55Showbiztoday (CNN);23.30 Sluiting.

DIVERSEN
F.LIGHT INFORMATION CENTER: dage-
"ltegeopend van 07.00-20.00 uur;na 20.00uur informaties via verkeerstoren.

ESSO SERVICE CENTER (Oranjestad):
«4.00 uurper daggeopend(alleen geslo-!en van zondag 20.00uur tot maandagmor-gen 07.00 uur).

DOKTER HORACIO ODUBER HOSPI-
TAL(tel.: 24300):bezoekuren 15.00-15.45/18.30-19.30uur.

KONINGIN WILHELMINA FONDS (tel.:
informatiecentrum

«oensdag geopend van 08.30-12.00 uur -8 (boven).

PROTESTANTSEKERK: 20.00uur bijbelk-nn9 bij dsA. van den Doel.

PROMENADEFESTIVAL: 19.00uur optre-
fn van Tipjco Kibrahacha met tumbako-
"ngDidiWerneten dansgroepenQuadirikiri=n Hor di Trinltaria - Promenade te San Ni-colas.

SPORTV°ETBAL ('warm-up'- toernooi): 20.00"ur D akota vs Universal - RCA--sPortcentrum
VRIJDAG
UVERSENWJSEO HISTORIKO ARUBANO: ope-
,o 9sti|denmaandagt/mvrijdag van 09.00-
-12 oo 600"1900 uur;zaterdagvan 09.00-

-vo NT
k 9 KIBRAHACHA (dagverblijf

v^OiT... Jaarden): openingsuren dag-
08.00-12.00 uur; kantooruren:

PiT'^-SO/14.00-17.00uur - Piedrapat 23(tel.: 28159).

Orgelfonds
ORANJESTAD-Aan-

gaande zaterdag van 's mor-gens negentot's middagsvier«urzal inde achterzaalvan deProtestantsekerk in Oranjes-
.**a een bazaar worden ge-
nouden.

De opbrengst komt ten goedeaan het Orgelfonds. Het grote
Pyporgel zal binnenkort geheelprestaureerd worden. Daarmeejseen bedrag van zestigduizend«orin gemoeid. Op debazaarzijnhuishoudelijke artike-len te koop, alsmede lekkerenapjes en dranken.

Regering: stabiele situatie ons belang

Aruba bezorgd over
democratie Panama

ORANJESTAD — Aruba
heeft interesse ineen Panama
dat stabiel en democratisch
is, zo laat deArubaanse rege-
ring in een verklaring weten
inverband met deproblemen
in Panama waar de binnen-
landsesituatie steedsmoeilij-
kerwordt en dedemocratie in
gevaarkomt.

Stabiliteit en democratie zijn
defacetten waarmede het mees-
te bereikt kan worden voor een
bevolking. Evenals andere lan-
den ondervindt ook Aruba de
voordelen van de aanwezigheid
van het Panamakanaal en de
verbinding daardoor voor de

handels- betrekkingen met het
Verre Oosten.

Als een volk met een democra-
tische traditie en steun aan een
eerlijke regering, geldt onze be-
zorgdheid, dat het volk van Pa-
nama met zijn constitutionele
rechten zelfs zijn leiders kiest
volgens democratische regels.
Met dezebezorgdheid blijven wij
de ontwikkelingen in Panama
gadeslaan. Het is onze wens, al-
dus besluit de Arubaanse rege-
ring zijn verklaring, dat de de-
mocratie zal blijven heersen in
Panama en dat het volk de se-
rieuze problemen zal weten op te
lossen om zodoende vooruit te
gaanin vrijheid.

Ter beschikking van 31 tv-stations

News Travel network
maaktfilm overAruba

ORANJESTAD — Op Aru-
ba verblijven redacteur en
producent van News Travel
Network (NTN), Mike
Sandford, met Britta Hailing,
die eveneens met de produk-
tie belast is.

Zij zijnbezig een film van het
zuidelijke deelvan het Caribisch
gebied temaken en zullen daar-
bij ook enige uren op Arubafil-
men. Zij maakten daarvoor de
reis mee aan boord van het crui-
seschip 'Britannis'. ledere aan-
legplaats wordt gefilmd, waarbij
opArubaruim anderhalfuurop-
namen werden gemaakt. Mor-

gan Arrindell van de BUVO
zorgde ervoor, dat het NTN-duo
de nodige inlichtingen over Aru-
bakreeg. Defilm zal te zijnertijd
aan de31 tv-stations worden ge-
zonden, die aangesloten zijn op
hetnetwerk van de NTN.

Voorts werden nog vijftien
aparte opnamen van zeven mi-
nuten gemaakt, diebeschikbaar
worden gesteld aan reisagenten
verbonden met American Ex-
press Travel Agent. Aruba zalgebrachtworden in hetprogram-
ma 'Rendez Vous', hetgeen een
kijkdichtheid van één miljoen
kijkers per weekheeft.

Hoofdaannemer is Italiaans bedrijf

Begin april vangt bouw
Ramada Renaissance aan

ORANJESTAD — Begin
april zaleenbeginworden ge-
maakt met de eerste fase —280 kamers met een investe-
ring van 55 miljoen dollar —
van het luxueuzeRamadaRe-
naissance Hotel opAruba.

Eind maart komt het eerste
schip met materialen naar Aru-
ba, terwijl reeds enig equipment
onderweg is vanuit Antigua. De
aannemer van hetproject — het
Italiaanse bedrijfBeico — is dan
klaar met een hotel. Er zal tij-
dens de bouw hoofdzakelijk ge-
bruik worden gemaakt van
equipmentvan lokalebedrijven,
terwijl deonderaannemers loka-
lebedrijven zijn.

Project- manager, Ernesto
Schvartzer, kon nog niet vertel-

len hoeveel mensen bij debouw
betrokken zullen zijn, doch bij
het beheren van het hotel — dat
infebruari 1990moetworden op-
geleverd—verwacht hij dathier
ruim vierhonderd mensen werk
zullen vinden. Direct nadat de
garantiewerdverkregenvan het
land Aruba werd het opgezette
programma afgewerkt, dat goed
verloopt. Wat de inrichting van
het hotelbetreft, ditzalwel Itali-
aans aandoen, waaraan hetfeit
dateen Italiaanse bank het pro-
jectfinancieert niet vreemd is.
Ook wordt een marketing

programma opgezet. Gasten
worden nietalleen uitCanadaen
de Verenigde Staten verwacht,
maar ook uit Europa waar Ra-
mada verschillende hotels heeft!

Gezamenlijke vakbonden in GO-zaak:

Regering getuigt van
anti-vakbondshouding

ORANJESTAD—De Geza-
menlijke overheids- vakbon-
den — SEPA, GABA, SADA
en SIMAR—hebben in een te-
legram aan deregering laten
weten, datwat de nieuwe op-
zet van het Georganiseerd
Overleg betreft, de regering
geenrekening houdt met de
afspraken die in 1985 te
Noord met de vakbonden
werden gemaakt.

De consequenties voor de anti-
werknemers- houding van de
regering komen dan ook geheel
voor rekening van deregering,
aldus de Gezamenlijke vakbon-
denin hun telegram aan derege-
ring. In het SEPA- radioprog-
ramma stond de SEPA hierbij

gißtemuudag uitvoerig stil en
noemdehet eenbijzonderkwalij-
ke zaak dat deregering de vak-
bonden maar twee weken detijd
geeft omop deverschillende wet-
sontwerpen te reageren.De
overheids- vakbonden kunnen
hieraan niet voldoen, aldus de
SEPA.

Zolangderegering deovereen-
komst van Noord niet accep-
teert, kan deregering toch wet-
tenbrengen zoals men ditwil en
handelen met de belangen van
de werknemers zoals het uit-
komt. Deze maand is het drie
jaargeleden dat de overheids-
vakbonden een zware actie hiel-
den. Het ziet er naar uit, dat de
regering hiervan een herhaling
wenst.

REEDS 24 BELANGSTELLENDEN VOOR STUDIE
In april beginnen verbouwingswerkzaamheden

Arubaanse universiteit
in september van start
ORANJESTAD —De coör-

dinator van de regering bij
het opzetten en de opening
van de Arubaanse universi-
teit, mrdrsPietPronk, isnaar
Nederland vertrokken om de
laatstebesprekingen te voe-
ren, zodat in september van
dit jaardeArubaanse univer-
siteitvan start kan gaan.

De inschrijving voor de uni-
versiteit is reeds begonnen,
waarbij personen, die voldoen
aan zekere eisen, kunnen deel-
nemen aan het 'colloquim doe-

turn' om het eerste jaarvan de
universiteit te kunnen begin-
nen. Vierentwintig personen
toondenreeds belangstelling. De
verwachting is dat na de
VWO-examensvan ColegioAru-
bano er nogmeerbelangstellen-
den zullen komen. Het 'collo-
quim doctum' wordt schriftelijk
afgenomen op 13 en 14 mei. Zij
die geen succes hebben, kunnen
alsnog op 12 en 13 augustus het
nog eens proberen. Het betreft
vier onderdelen: Nederlands,
Engels, geschiedenis, terwijl

voorts gekozen mag worden uit
Spaans, economie, algebra of
Frans.

VERBOUWING
Zoalsbekend wordt de univer-

siteit gevestigd in Huize De la
Salie aan het Juancho Iraus-
quinplein. Van buiten blijft dit
onveranderd, maar van binnen
wordt hetverbouwd voor het ge-
ven van colleges, studiezalen,
docenten, bibliotheek enz.

Op 18 april wordt met de ver-
bouwing begonnen en verwacht
wordt dat deverbouwing 18 juni
gereed is. De studiegids voor het
jaar 1988-1989 zal op 1 mei be-
schikbaar zijn, waardoor meer
informatie over de universiteit
beschikbaar is. Na informatie-
avonden in Colegio Arubano
hebbenreeds zes VWO-kandida-
ten laten weten, datzij mogelijk
interesse hebben aan de Aru-
baanse universiteit verder te
studeren.

Intussen wordt doordebetrok-
ken departementen hard ge-
werkt aan het klaarmaken van
wetten waarbij de Arubaanse
universiteit wettelijk geregeld
wordt. Daarna zal deze door de
regering aan de Staten ter be-
handeling moeten worden ge-
stuurd. Nietverwacht wordt, dat
de universiteit het eerste en
tweede studiejaar problemen zal
hebben watdocentenbetreft. Be-
gonnen wordt met de juridische
faculteit, waarbij dagelijks van
twee tot zeven en zaterdagmor-
gen colleges worden gegeven.
Nietverwacht wordt, datditvoor
(.verheidsdienaren problemen
zal geven de colleges te volgen
omdat deregering de nodige in-
teresse heeft dat de universiteit
afgestudeerden beschikbaar
krijgt.

STUDIEKOSTEN
Wat de studiekostenbetreft:

personen tussen achttien en 27
jaardie geen inkomstenhebben,
speciaal zij die met hun VWO
klaar zijn, kunnen in aanmer-
king komen voor een studiele-
ning. Een student, die nog thuis
inwoont, krijgt vier mille per
jaar, terwijl een student die al-
leen woont, aanspraak op zeven
mille per jaarkan maken.

De studiekosten per jaar be-
dragen ongeveer vijftienhon-
derd florin: collegegeld vijfhon-
derd, inschrijfgeld 150, studie-
boeken enz. achthonderd florin
per jaar.Dat is voor het eerste
studiejaar.Nietverwacht wordt,
dat volgend studiejaar duurder
gaat worden. Wat de aanpak en
de discipline van de student be-
treft,kan derechtenstudie viere-
neenhalftotvijfjaar duren: twee
jarenvoor hetkandidaats, twee
jaar voor het doctoraal en het
laatste jaarvoor eindscriptie.

Mr drs PietPronk, diede afge-
lopen maandenreeds schriftelij-
ke contacten heeft gelegd, gaat
nu zelfmet de Nederlandse uni-
versiteiten de zaken bespreken.
Tevens zal hij nagaan of, indien
dit in de toekomst nodig mocht
zijn, Nederlandse docenten inte-
resse hebben naar Aruba te ko-
men. De Nederlandse universi-
teiten hebben in eerste instantie
reeds positiefhierop gereageerd.
Ook zal worden nagegaanwelke
materie behandeld moet wor-
den, vooralin het eerste jaarvan
de studie. Voorts gaathij de bi-
bliotheken vandeuniversiteiten
bezoeken om tezien voor een op-
zet voor een bibliotheek op
Aruba.

Intussen bestaat er ook een
goed contact met de UNA.
Mochten er in de toekomst pro-
blemen komen, dan zal de UNA
zeker de adviserende en helpen-
de handbieden.

Sepa: vreemde
arbeidskrachten
in hotelbouw

ORANJESTAD—Inhetra-
diopraatje van de ambtena-
ren- vakbond, SEPA, trok de-
ze vakbond fel van leer tegen
het toelaten van vreemde ar-
beidskrachten, die geen
werkvergunning hebben,
maartoch aan hetwerkgaan.

Als voorbeeld noemde de SE-
PA de bouw van het Coral Reef
Hotel waar volgens de SEPA
vreemde arbeidskrachten zon-
der vergunning werken. Toen
destijds de Staten door de rege-
ring garantie voor dithotel werd
gevraagd, werd onder meer als
argument aangevoerd, dat dit
het nodige werk zou geven. Dit
blijkt volgens de SEPA wat loka-
le werknemers betreft niet het
geval. SEPA verwacht, dat deze
kwestie onderzocht wordt en de
nodige maatregelen genomen
worden.

LONDEN — De olieprijzen zijn
verder gedaald.WestTexasInterme-
diate ging 10 dollarcent omlaag tot
15,45 dollar. Brent olie noteerde
13,90 dollar, een daling van 25 dol-
larcent. Deskundigen zien weinig
hoop op spoedig herstel tenzij de
OPEC- landenwerkelijk actieonder-
nemen om de prijsval testuiten

In Fort Zoutman
Viering van
Dag van vrouw

ORANJESTAD — Tunda-
cion pro Emancipacion di
hende muhé' (MAMONA)
viert aanstaande zondag de
internationale Dag van de
Vrouw van zes tot negen uur
's avonds inFort Zoutman.

Sinds 1910 wordt deze dag
door vrouwen overal ter wereld
gevierd. OpAruba gebeurt dital
jaren met een culturele bijeen-
komst. Dit jaarstaat de bijeen-
komst onder de leuze 'De vrouw
en haar werk. De laatste jaren
gaan steeds meer vrouwen bui-
tenshuis werken en nemen be-
langrijke plaatsen in in het ar-
beidsproces. Met gedichten, dan-
sen,muziek en toneel zal zonda-
gavond deDagvan de Vrouw ge-
vierd worden, terwijl er ook
stands zijn waar de inwendige
mens niet vergeten wordt.

Ammerlaan
loopt hard
ORANJESTAD—De man,

die op klaarlichte dag een
zaak in de omgevingvan de
politiewacht aan de Wilhel-
minastraat wilde beroven,
hadbuiten dewaard — in dit
geval onderinspecteur Am-
merlaan — gerekend. Onder-
inspecteur Ammerlaan liep
voor de politiewacht toen hij
plotseling een vrouw hoorde
gillen. Daarna zag hij een
man uitdewinkelrennen. De
heer Ammerlaan zette de
spurt in en bleek harder te
kunnen lopen dan de dief, die
ter plaatse werd aangehou-
den. Hij was de winkel bin-
nengekomen om zogenaamd
iets te kopen, doch toen de
vrouw zich omkeerde, wilde
hijeen greep in dekassa doen,
waarbij hij ontdekt werd. Op
dewachtkreeg hij eenpv aan-
gezegd.

In buitenland
Sepa:regering
betaalt ziekterekeningen

niet
ORANJESTAD—De SEPA

verklaart over inlichtingen te
beschikken, dat de Arubaan-
se overheid in hetbuitenland
bij ziekenhuizennogal wat
onbetaalde rekeningen heeft
staan.

Patiënten, die in het buiten-
land voor behandeling waren,
brachten dit ter kennis van de
SEPA.Ookzoudener daarompa-
tiënten nietnaar hetbuitenland
kunnen vertrekken. De SEPA
vindt diteen zeerkwalijke zaak
die de naam van Aruba geen
goed doet, zeker nu de overheid
steedsweer laathoren, dat defi-
nanciëlesituatieverbetert.

De SEPA is van mening, dat
met de gezondheidvan debevol-
king geen spelletjes gespeeld
mag worden. De openstaande
kredieten moetenvolgens deSE-
PA zonder uitstel worden be-
taald, zodat de mensen in het
buitenlandweerbehandeldkun-
nenworden. Een beroep wordtop
de Staten gedaan toe tezien, dat
een dergelijke situatie zich niet
meerzal herhalen.

Ministerbenadert Staten

Air Aruba samen
met Air Holland

ORANJESTAD — Minister
van Verkeer en Communica-
ties, mr Angel Bermudez,
heeft de Staten- voorzitter
verzocht hem in de gelegen-
heid testellendeStatennader
in te lichten over mogelijk
vliegplannen van Air Aruba.
Vermoedelijk zal de be-
windsman maandagmiddag
in deCentraleCommissie van
de Staten daartoe gelegen-
heidkrijgen.

Ofschoon nog geen nadere bij-
zonderheden bekend zijn, is het
welbekend, datderegering spoe-
digeen beslissing zalmoeten ne-
men wie de nationale
luchtvaart- maatschappij van
Aruba gaat worden. Hiervoor
zijnertweekandidaten: AirAru-
ba tezamen met Air Holland of
Aruba Air van General Air Ser-
vices: Ciro Pietersz.

In principe zou de regering
voorstander zijn om toch door te
gaanmet detweedefase vanAir
Aruba. In dit verband zou de
regering plannen hebben zijn
aandelen in Air Aruba aan een
lokalegroepteverkopen, diedan
tezamen met Air Holland gaat
werken.

Van regeringszijde zou het
liefstgezien worden datAir Aru-
ba metAir Holland denationale
luchtlijn wordt, omdat in Air
Aruba ook de ALM- belangen
heeft.Destijds bij het begin van
Air Aruba heeft deregering be-
loofd, dat wanneer detweede fa-
sezou ingaan—dus devliegfase— dan oud-ALM- personeel de
eerste kans zoukrijgen in dienst
te treden.

Uit de Amigoe ten dienste
staande gegevens blijkt dat de
besprekingen over het mogelijk
samengaan tussen AirArubaen
AirHollandreeds eenjaar duur-
den. Recentelijk zijn de oud-
ALM- directieleden, dienu in de
directie van Air Holland zitten
—drsHagenenmrBeaujon—op
Aruba geweest voor een laatste
gesprek met de regering. Air
Holland zou bereid zijn twintig
procent van deaandelen vanAir
Arubaover tenemen, terwijl een
lokale groep — bestaande uit
enige grotebedrijven en banken
—bereid zouzijn tachtig procent
tenemen. Ineerste instantieha<J
de lokalegroep een gedeeltevan
de aandelen in handen van de
regering willen laten, doch deze
vindthetbeteralkaandelenvan
de handte doenM
HDegröteï
ir Blok, die destijds mede- op-
richter was van Martinair en
Transavia. Air Holland heeft op
luchtvaartgebied een uitste-
kend naam en boekte verleden
jaareenwinstvan drieëneenhalf
miljoen florin. Het bedrijf heeft
drie Boeing-707- toestellen
waarmee in Europa en Afrika
wordt gevolgen. Plannen be-
staan deze vliegtuigen te ver-
vangenvoorBoeing 757- toestel-
len, omdat ookhetplan leeft om
op Canadate gaan vliegen.

OOK DIT JAARgaat 'Di Aruba
Moda'—voorhet zevende achte-
reenvolgende jaar— zijn jaar-
lijkse cursus geven. Deze duurt
tweemaanden en staatonder lei-
ding van gediplomeerde
krachten. Lessen worden gege-
ven in modelleren, fotografie,
etiquette, make-up, huidverzor-
ging, haarverzorging, bewe-
gingsleer, voedingsleerenperso-
naliteit. In de afgelopen jaren
heeft reeds een groot aantal da-
mes en heren dankzij deze oplei-
dingzich openbuiten Aruba uit-
stekend kunnen redden. Ook
Maureen Vieira, jaren geleden
de vierde finaliste van de Miss
Universe- verkiezing die nu
weer opAruba woont, zalaanwe-
zig zijn om haar ervaringen te
vertellen en adviezen te geven.
Inschrijvingen — begonnen
wordt op 11 april —kunnen ge-
schieden bij Checkpoint Color
aan de Columbusstraat of de
eerste avond in Tempations of
the Beach. Bij mevrouw Cisca
Nicholson(tel.: 41550) enVivian
van derHorn (27858) zijnnadere
inlichtingen te verkrijgen.
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ZAKENVARIA
HET PARADISE RESTAU-
RANT werd gisteren officieel
heropend als origineel Indone-
sischrestaurant. Bij de foto: de
chefLie Kwie metKathleen Go-
mez en enigepersoneelsleden.

f !"U bent uitgenodigd voor de I
DION

ZWEMMARATHON
op aanstaande zaterdag 5
maart van 08.00 tot 20.00 uur
te Savaneta 123-H, voorbij
Radio Holland op zandweg
afslaan, er staan borden.
Toegang gratis.
Deze advertentie wordt géspon-
serd door

fpEPSlji
J

ZAKENVARIA
IN HET GE-
ZONDHEIDSCENTR UMnaast
de Sociale Verzekeringsbank
had deofficiëleopening vanßoti-
ca Eagleplaats. Bij de foto: mi-
nister drs Frank Booi met eige-
naarBart Moulijn, apotheker
CB. Evers, mevrouw Croes- Der
Meeren inspecteur Volksgezond-
heid drHermans.
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VAN AERLE ZIET TREFFER AFGEKEURD

Kieft scoort gelijkmaker: 1-1

Goede vooruitzichten PSV
voor halve finale-plaats

BORDEAUX — De kans datPSV voor het eerst in derijke
historie doordringt tot de halve finales van het Europese be-
kertoernooi voor landskampioenen is inBordeaux woensdag
behoorlijk groot geworden. De Eindhovenaren hielden de
Franse titelhouderBordeaux, vaak dekampioen van detege-
naanval genoemd, bekwaam onder de duim: 1-1. Door een
fraaie treffervan Toureuiteenvrije traphalverwegedeeerste
helft leek de thuisclub even een vervaarlijk rivaal. Toen de
ploeg na de gelijkmakervan Kieft deopdrachtkreeg het con-
servatismete vergeten en progressief te werk te gaan, bleken
detekortkomingen. Bordeaux herbergt veel talent, bezit snel-
heid, maarmist deovertuiginghetlotzelf te bepalen. PSVpro-
fiteerde er dankbaarvan voor eenroyaal voorschotop devol-
genderonde.

Het werd in Bordeaux regel-
matig een aantrekkelijke wed-
strijd. Dat had te maken met de
opstellingen deverandering, die
alsnel nodigwas. Alin de 1 le mi-
nuut moest Arnesen, gebles-
seerd geraakt aan het dijbeen,
het veld verlaten. Gillhaus
mocht daardoor de eenzame
Kieft voorin assisteren.
Bordeaux had de 34-jarige
Westduitser Rohr, een sobere
verdediger, van stal gehaald en
aan Lerby gekoppeld. De Deen
heeft een naam in Frankrijk en
hem uitschakelen leek deFranse
ploeg belangrijker dan meer
aanvalskracht. Het elftal van
trainer Jacquet zong zoals ver-
wacht het bekende slaapliedje.
Massaal terug bij Eindhovens
balbezit en razendsnel counte-
ren als hetjuistemoment is afge-
wacht.

Gezien de technische capaci-
teiten van spelers als Toure, Ti-
gana en Ferreri, bepaald geen
slechte afweging. Vooral de
laatste bezorgde de met Koot
versterkte PSV-defensie enkele
huiverige momenten.

Hij gafook indirectaanleiding
voor het openingsdoelpunt voor
de thuisclub. Ferreri liep tegen
Gerets aan en gaf de Belgische
international de schuld van zijn
val. De Westduitse
scheidsrechter Pauly ook. De
ballon-kuitenen dynamiet-dijen
vanKoeman mogen danzelfs tot
in het zuiden van Frankrijk ge-
roemd worden, de benen van de
in no-timëvan een hersenschud-
dingherstelde Toure hebbenook
inhoud.De begaafde middenvel-
derknalde devrije trap langs de
PSV-muur onder dekruising.

De vreugde op de tribunes
sloegover opdeGirondijnen. Het
openingsdoelpunt kreeg echter
geen snel vervolg. Heintze en
Van Breukelen hielden de Joe-
goslaafZlatko Vujovic van sco-
ren af. De vele waarschuwingen
voorafen de paar op het veld de-
denPSV goed. Vanenburg, Van
Aerle en dehard werkendeKieft
zetten de toon. Bordeaux-
-doelman Dropsy gaf aan dat36
jaarlevenservaringnog geenga-
rantie isvoor eenrol als uitblin-
ker. Hij toonde zich onzeker bij
hogevoorzetten.

Zeven minuten voor het
rustsignaal werkte hij de bal
maar halfweg en ook nog uitge-
rekend in derichting van Van
Aerle.Die had geentijdnodigom
na te denken en volleerde debal
ineens laag in de hoek. Had er
maar secondenplezier van, want
de Westduitse arbiter keurde de
treffer afwegens kennelijk toch
wel hinderlijk buitenspel van
Kieft. De protesten van de
complete, in eigen land zo onge-

naakbare ploeg,hielpen nietsen
dus deed PSV er al drie minuten
later zelf maar iets aan. Een
hoekschopvan Vanenburg werd
doorgekoptdoorNielsen enbij de
verste paal binnengewurmd
doorKieft.

... SOREN LERBY (rechts, met
opgestoken hand): de Deen heeft
(nog steeds) een naam inFrank-
rijk en hem uitschakelen leek
Bordeaux belangrijker dan meer
aanvalskracht. Hijkreeg een spe-

cialebewaker.,.

Topscorers
DEN HAAG —Ad van der

Wiel heeft zijnvoorsprong in
het topscorers- klassement
van de eerste divisie verder
vergroot. De spits van RKC
scoorde in het duel tegen Vi-
tesse (0-41 een hattrick. Hij
bracht zijn totaal daarmeeop
27 doelpunten. Boere van De
Graafschap, tweede met vijf-
tien treffers, scoorde niet.

De topscorerslijst is als
volgt:
1. Van derWiel (RKC) 27
2. Boere (Gra) 15
3. Janssen (NEC) 14
4. Van derArk (Cam) 13

Schapendonk (RKC) 13
6. Verbeek (MW) 12

Talan (Vit) 12
Small (Vit) 12
Vroomans(Ein) 12
Brard (RKC) 12

ll.Radstaat(NEC) 11
Aerts(NEC) 11
TenCaat(Vee) 11

14.Elberse (Gra) 10
Maas (Ein) 10

Basketballfeest
van St Nick

SAN NICOLAS — Op de ba-
nen van het Buurtcentrum Bra-
zil organiseertmorgenavond om
zeven uur de jeugd- basket-
ballclub St Nick een grootsknoc-
kout- toernooi met diverse bas-
ketball- attracties. Onder meer:
slam dunkin- competitie, fonso
brown, three pointer competiti-
on en free throw competition. Er
nemen vier dames- en zes heren-
teams deel, zoals Connie Fran-
cis, Divi tinPret, SchooldiPolis,
Brazil, Trotters, Hawks,RCA en
Majestic.

TWEEDE HELFT
De gelijkmakerzette een forse

streep door de plannen van Jac-
quet. In depauzeverscheurde hij
zijn ergste behoudende concept,
verving Rohr door Fargeon en
spoorde demanschappen zeer te-
genzijn zin en hun zin aan druk
uit te oefenen. Dat lukte maar
beperkt, al moest Van Breuke-
len enkele keren naar een ge-
vaarlijke schoen duiken. Omdat
Bordeaux zijn voorkeur wel
moest vergeten, kreeg PSV on-
vermijdelijk deruimte voor de
uitval, een niet ongeliefdebezig-
heid.

MetKoeman in devan hembe-
kende ver vooruit geschovenpo-
sitiekreeg PSV van het lang-
zaam maar zeker opgebrand ra-
kende Bordeaux - datJean Tiga-
na ook nog zag uitvallen - soms
nog even uitzicht op een nog be-
ter uitgangspunt. Het kanon
Koeman stond echter verkeerd
afgesteld. Vaker scoren was voor
PSV hooguit wenselijk, voor
Bordeaux purenoodzaak. Bij het
verlaten van deloopgravenkwa-
men de Franse spelers de ware
vijand echter tegen: het gebrek
aan langdurig initiatiefen over-
tuiging dathetbeschikbare ma-
tariaal ook geschikt is de wed-
strijd te bepalen. Tegen een Eu-
ropese topclub als PSV is dat fu-
nest.

In zaalvoetbal-competitie

Gemiddeld veertien
goals per wedstrijd

SAVANETA — Op de ba-
nen van Buurtcentrum Sava-
neta werd de zaalvoetbal-
competitie voortgezet. In de
wedstrijd tussen Unistars II
en Volvox werd niet minder
dan achtentwintig maal ge-
scoord.

UnistarsII wonmet 17-11, ter-
wijl derust nog een gelijke stand
van6-6teziengaf.VoorUnistars

II scoorden: Anthony Tromp,
Johnny Luidens en JavierRas
ieder twee doelpunten. Anthony
Tromp nam vier doelpuntenvoor
Volvoxvoor zijnrekening, Juni-
or Irausquindrie,HaimeTrimon
en Anthony Krozendijk ieder
twee.

Pepsi Cola verloor gistera-
vond de kans om gelijk op de
eerste plaats te komen, doordat
met 5-4 van Zeerovers werd ver-
loren. Bij derust was de stand 1-
1. Voor Zeerovers scoorden: Pe-
dro Angela twee, JohnDiaz, Os-
lin Pieters enRaymond Duyn ie-
deréén goal. De doelpunten van
Pepsi Cola kwamen voor reke-
ning van: Feliz Geerman twee,
Dito Ridderstaat en Johnny
Oduber ieder één.

De wedstrijd tussen Friese
Flag en Double Seven kon van-
wege dehevigeregenval nietuit-
gespeeld worden. Kort voor de
rust werd destrijd met een stand
van 4-0 inhetvoordeel van Dou-
ble Seven gestaakt. Aangezien
debeide teams zich reeds klassi-
ficeerden voor de eindronde, zal
dezewedstrijd verder niet uitge-
speeld worden, aangezien dat
van geen invloed meer is.

DE GRIEKSE Staatsinveste-
rings- bank Eteva heeft met de
Amerikaanse bank Manufactu-
rers Hanover een contract geslo-
ten over de financiering van een
aantal infrastructurele projec-
ten.Manufacturers Hanoverwil
zeven miljard dollar beschik-
baar stellen.De projectenbetref-
fen onder meer de bouw van een
grote brug, van wegen en een
nieuwe luchthaven in Athene en
uitbreiding van de metro in de
hoofdstad.

Fietsen met
Dames-club

WILLEMSTAD — De da-
mesclub 'Muhe den Desa-
royo' organiseert een
fietstoertocht.

Deze fietstocht is op zondag 6
maart en start om 08.00 uurpre-
cies vanaf het voetbalveld van
Rust en Burgh. De inschrijfkos-
ten bedragen ’1.10,-. Dit bedrag
moet een uur van te voren bij de
start worden betaald. Daarvoor
krijgt men naast het genoegen
meetemogenfietsen eenT-shirt,
iets te eten en tweemaal een
drankje. Er zal onder de deelne-
mers naafloopeen lotingworden
gehouden.

De route is globaal als volgt:
VanafRust en Burgh via de
Schottegatwegnaar deWinston
Churchillweg, F.D. Roose-
veltweg naar rotonde Zegu.
Daarna via de weg naar
Westpunt naar deKAE, alwaar
bij hetmonumentvan Tulaop de
Kennedy Boulevard zal worden
gerust.

Via Otrabanda en de Van
Eijck van Voorthuizenweg naar
de rotonde van Palu Blanku en
dan weer via de Schottegatweg
terug naar Rust en Burgh.

Robert Tromp winnaar
scorebord nr 22

ROBERTO TROMP, wonen-
de aan de Dominicanesse-
straat 26, Aruba, is de win-
naar gewordenvan het Ami-
goe Scorebord- formulier
nummer 22 en ontvangt daar-

door de aan het Scorebord
verbonden weekprijs. Rober-
to Tromp kan ten Amigoe
Arubakantore, Nassaustraat
110, langskomen om zijn des-
betreffende prijs op te halen.

EREDIVISIE
1. Volendam-PSV 1-6T 2
2. VVV- DS 79 1-3 T 2
3. Feyenoord - Sparta 5-ITI
4. Willem II -Roda JC 2-2T3
5. PEC Zwolle - AZ '67 1-2 T 2
6. Haarlem - Groningen 0-1 T 2
7. Den Bosch -Den Haag 1-0T 1
8. Ajax-Utrecht..'.. 1-0Tl
9. Fortuna S - Twente 1-0Tl

EERSTE DIVISIE
10. Vitesse-RKC 0-4 T 2
11. Heerenveen-Graafschap.. 2-0 Tl
12. MW -Emmen 2-ITI
AMIGOE-SCOREBORD UIT-
SLAG:
2-2-1-3-2-2-1-1-1-2-1-1

AMIGOE-SCOREBORD KLM-
KANSHEBBERS:

1. H.A.K. van Baren — Landhuis PiscaderaBerde
2. S. Capello — Argusweg 9 2x
3. LH.Fung _ San Fuegoweg 12 2x
4.D. van Geest _ Mercuriusstraat 18
5. E.H.Guato _ Cassandraweg 20
6. P. van Haren _ Kaya Kolonchi 25
7. E.R. van Henneigen — Gladiolenweg 18
8. G. van 't Hof _ Admiraalsweg34
9. A. van Hunen-

Ipskamp — Trompetbloemweg 15
10. J.H.Jansen — Schoutbij Nacht 2x
11. Cornelia Maduro — Nieuwstraat 29 . Aruba
12.R.F.Mesker — Redaweg3B 2x
13. A.Otteri — Artillerieweg 17
14. Arts Petronella — Sta. Cruz 37 Aruba
15. H.Rodriguez — Avesweg 11
16. M.Scheepens — Paradera 131 Aruba 2x !
17. Peter Smit — Flairaweg 11
18. J.F.W.G.Snijder — Van Staverenweg 11
19.P.Steenbakkers — Christinalaan 9
20.Albert van Trikt — Phoenixweg 7
21.Edwin Tromp — Westpunt 3 Aruba
22.Roberto Tromp — Dominicanessestraat 26 Aruba

GlasgowRangers gelijk

Celtic verstevigt
zijn toppositie

GLASGOW — Celtic heeft
deleidingin deSchotseeerste
divisie verstevigd. Het won
dooreen strafschop van aan-
voerderAitkenveertig secon-
denvoorheteinde met1-0van
hekkesluiterMorton.

Stadgenoot en aartsrivaal
GlasgowRangersverspeelde een

punt bij Dundee United (1-1). De
thuisclub nam kort voor rust de
leiding door deFinse internatio-
nal Paatelainen, waarna Wal-
ters in de67e minuutvoor dege*
lijkmaker tekende. Rangers
slaagde er daarna niet in de
winst mcc te nemen. Door deze
resultaten liep de voorsprong
van Celticoptotvierpunten, me*
een duel minder gespeeld.

Bij Hearts werd John Ro-
bertson op detransferlijst gezet
De vleugelaanvaller gafteken-
nen dat hij een handgeld va»
350.000 guldenwenste voor het
verlengen van zijncontract. He*
clubbestuur reageerde ave-
rechts. In de uitwedstrijd tegefl
Falkirk, die doorFalkirkverras-
send werd gewonnen(2-0), werd
hij in deeerstehelft gewisseld efl
na het duel te koop aangeboden.

De uitslagen zijn: Aberdeen ':Dundee: 1-0;Celtic- Morton: 1-0;
Dundee United - Glasgow Ran-
gers: 1-1; Falkirk - Hearts: 2-0;
Hibernian - Dunfermline: 2-0;
St. Mirren - Motherwell: 0-0.

De stand:
1.Celtic 33 53
2. GlasgowRangers 34 49|
3. Hearts 3447
4. Aberdeen 34 4?
5. Dundee United 3435
6. Dundee 33 34
7. Hibernian 33333333333 4 33
8. St. Mirren 33 26
9. Motherwell 34 20 j
10.Falkirk 3423
11.Dunfermline 331$
12. Morton 34 1*

MALAYSIA HEEFT zijn han-
delsoverschot afgelopen jaaj
vergrootvan2,79 miljardringgi'
tot 5,93 miljardringgit (4,3 m»'
jardgulden). De exportnam to*
met meer dan 27 procent to*
36,53 miljardringgit (26,6 mil-
jardgulden) en deimport groeid*
met zeventien procent tot 30,"
miljardringgit (22,3 miljardgo*'
den). Verledenjaar namhetBru-
to Nationaal Product met two*
procent toe, dit jaarzal de econo-
mie volgens de regerings- prog-
nose metvierprocent groeien-

SCHWEIZERISCHE BAN*
UNION, de grootste bank va»
Zwitserland, heeft vorigjaareej>
nettowinst van 753 miljoen
frank.De winst isdrieprocent 1?'
ger dan die van 1986 en het i
voor het eerst in negen jaard*
de bank te makenheeft met ee£winstdaling. Het dividend b*-
draagt 120frank peraandeel tjjj
gen 160 frank in 1986, maar t»
dat laatste dividend zat een "\
nus van veertig frank vanwer
het 125-jarige bestaan van ö
bank.

Bij softball winnen
Olympic en Amstel

SAN NICOLAS — Met 2-1
won Olympic de gisteravond
in het Lago Sportpark de
wedstrijd voor de softball-
competitie van Amstel Beers.

Olympic maakte zes hits en
geenfout, Amstelvijfhits envier
fouten. Winnende gooier werd
Felipe Caster, verliezende: An-
tonio Gomez.

Daarna bleef Amstel Doves
met 14-6 de baas over Super
Shell.Amstel maaktezeven hits
en beging vier fouten, Super
Shel! negen hits enzeven fouten.
Winnende gooier werd Leiba
Wong en verliezende: Susanna
Tromp.

ABA-statuten rond
Op 18 maart
bench presswedstrijd

ORANJESTAD — Van de
waarnemend voorzitter van
deArubaBodybuildingAsso-ciation (ABA), E.D. Nicolaas,
wordt vernomen dat op de
Nationale feestdag van 18
maartaanstaande's morgens
om tien uur in hetBuurtcentrum Lago Heightseen 'bench press'- strijd zal
worden gehouden.

Alle operators van gym bodybuilders,weightlifters enpower-
lifters zijn hiervooruitgenodigd.
De ABA is bijna klaar met zijn
statuten, die danin een algeme-
ne ledenvergadering ter goed-
keuring worden behandeld.

De wedstrijd van 18 maart is
zowelvoor damesen heren. lede-
reen kan deelnemen. Er zal in
verschillendeklassen—lichtge-
wicht, middengewicht, midden-
zwaargewicht, zwaargewicht en
super- zwaargewicht — worden
gestreden.

Aangezien ditdeeersteofficië-
lewedstrijd is, waarvan deresul-
taten worden genoteerd voor de
records van deABA wordt ditge-
zien als deeerste officiële 'bench
press'- wedstrijd van Aruba. De
toegang voor belangstellende
kijkers is bijzonder laag.
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l| Kom naar Uw Paradijs. Iff
;33iA**»-" Originele Indonesische keu- -„^jpX^

ken in een exotische en tro- '"""
pische atmosfeer.

Ruime keuze van

SEAFOOD SPECIALS
Er is slechts één Paradijs op Aruba.
Breng ons een bezoek!

Open van 6 -11 p.m.
do & 8 g-g mraira nrmnrtnra e b ant b o e » o 8 bc'inrw

i ARUBA DAILY 1
j ENTERTAINMENT \

" r^WïmmmV Designed to be different %
o 3re mOSt P°PU'ar D'SCO °
o and entertainment complex in Aruba. °
° ik -^/ our Sound pounds and o
o ex^/ our Lights delight %
l ttSBBk PïïSA i
o Detopnightclub Take away tel.: 33541 >«®&®fl °
" van Aruba Geopend van 11.00a.m. tot 06.00a.m. °
" Floating Restaurant A^k. arubac^ibbean I
0 l\ AI t VITV RESORT&CASINO o

% \\lm\l L NIGHTCLUB °
1 "'S^^' ** till April 4th, 1988 |
S (onder nieuwe directie) THE CHARLES
% Open 11.00 - midder- ST. PAUL SHOW I
o nacht Ace by Stacey Marks and our %
° Niet alleen swinging House-bandFerrari, a

o exotische gerechten dailyc"^Ki°dopm- ï
0 maarnnk except Mondays £
c Mla?' uw . . Club openfrom 9:00 p.m. lilt 2:00a.m. °'o ViS Specialiteiten Cover charge show-time$7.50 mm. 2 drinks °o For reservations please call 33555 °
1Gezellige sfeer,goede service °_ o
0 vindt U in Wij verwachten U voor lunch o

1 RESTAURANT Jlioo-3m HAPPY HOUR SZ c\ ~* ✓-> (6.00-7.00) of dinner (18.00- o
o ov^\OyV^ 23.00). %
\ m^ m̂Wmmi Tele,oon 22977 of 27833- i
t» °o

l Boulevard
Theatre

o

o | TODAY
o * at 8;45 p.m.
o *********************
o THE WHISTLE
o BLOWER
° #■»"**"*********#*****
o ACTION 18 yrs.
o

0 ~ TODAY
g 11 atB:lsp.n^

° THE RUNNING MAN
° *■****»**»*»****■**»**♦

1 SCIENCE FICTION 14yrs.
$80000000000OpoooBoooo

t
Drive - In I

o
o
o
o

TODAY o

at 8:30 p.m. %
O
O

„■„■■- o
m-^SSmm?'9^ 'coafsi'j'muicoiro >. o

ommem onci ihad °

GIRLS I
o

DRAMA 14 yrs. «
O
o
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TE KOOP
AANGEBODEN ARUBA

GROOT HUIS +
4 APPARTEMENTEN
Gemeubileerd
Eigendomsterrein.
A/l. 162.500.-

Bushistraat 3, Ponton.
Tel.: 41852 (na 5 uur)< L^

TE KOOP
GEVRAAGDARUBA

WOONHUIS
liefst omgeving Klip/
Mon Plaisir.
A.u.b. tel. 23216 tussen 8 {
a.m. en 6 p.m.



OVERZICHT EUROPA CUP-VOETBAL KWARTFINALES
Ovationeel applaus voor Schuster in West-Duitsland

Bayern verspeelt tegen Real
royale voorsprong: 3-2

WILLEMSTAD«&Eft deeersteronde van dekwartfinales omde drieEuropese vbetbalbekers hebben slechts twee clubs alsuitspelend team devolle winstbinnengehaald: het WestduitseWerder Bremen won in Italië met 1-0 van Verona, dat eerdernog FC Utrecht had uitgeschakeld. Een dag eerder wonOlym-
Pique Marseille in Finland met 1-0 van Rovaniemi. Bij delandskampioenenwistPSVzicheenknappe uitgangspositie te
verschaffentegen Bordeaux.De Nederlandsekampioen hield
«e Franse ploeg op een 1-1 gelijkspel. Het duel tussen Ajax en
ioung Boys werd door de slechte gesteldheid van het terreinverschoven naar9 maart.

Europa Cup I:
Bayern München heeft een 3-0voorsprong op Real Madrid inhet eigen Olympia Stadion inMünchen niet kunnen vasthou-
den. In de laatste minuten be-
reikten de Spanjaarden de alles-z 'ns perspectief biedendeeindstand van 3-2.

Plügler opende in de 39e mi-
nuut de score meteen hardSchotkderbreidde devoorsprong vlakvoor de rust uit naar 2-0. Reeds
wee minuten na de hervatting
Kwam Bayern via Wohlfarth opo-O.

De ploeg van Beenhakker
Weef echter aanvallen en datre-
sulteerde pas in de laatste minu-
tenin doelpunten. EmilioButra-gueno scoorde in de 88e minuuten in de slotminuut was het de
Mexicaanse international Hugo
Sanchez die de achterstand ver-
deinde tot 3-2. In de eerstehelftbad Real een aantal kansen om
Je scoren, maar die werden nietbenut.

In het duel tussen Benfica en
Anderlechtwaren het de buiten-landse werknemers van Benficau,.e de Portugese ploeg naar
winst leidden. In de 15e minuut
schoot de Zweed Mats Magnus-son een prachtige voorzet van
£acheco in envier minutenlater
Konden de 90.000 Portugezenweer juichenna een doelpuntvan de Braziliaan Carlos Chi-quinho, die een voorzet van RuiAguas verzilverde.De 2-0 winst van Benfica waseen zoete wraakneming op deBelgische ploeg, dievijfjaar ge-
leden de Portugezen uit deEuro-pese competitie stootte. Verder«annogeen aantal schotentegenPaal en lat kwam Benfica niet.

Steaua Boekarestheeft zich ineen goede uitgangspositie ge-
Plaatst voor het bereiken van dehalve finales. De Roemeense le-
fferploeg versloeg 4e-'-Schotse

kampioen GlasgowRangers met
2-0. De Schotse ploeg, op het
laatstemomenttoch nogspelend
met de weer fit verklaarde
McCoist, kwam aan aanvallen
nauwelijkstoe en McCoistheeft
danook niet veel actieskunnen
ondernemen.

De Europese bekerhoudervan
1986 kende een voortvarende
start. Al in de tweede minuut
moest Woods de bal uit het net
halen. Piturca rondde de eerste
aanval doeltreffend af. Woods
had een drukke middag en be-
hoedde zijn ploeg met de ene
mooie redding na de andere voor
een grote achterstand.

Door het ingrijpen van Enge-
landsnationaledoelman duurde
het tot de 67e minuut voordat
Steauahetoverwichtineendoel-
punt kon uitdrukken. De bal
werd bij een vrije trap door de
verdediging van richting veran-
derden gingbuitende graaiende
handenvan Woods in het doel.

De Italiaanse arbiter Agnolin
deeldevier gele kaarten uit aan
de SchottenRoberts en Nisbeten
deRoemenen Ungureanu en So-
rica.

EUROPA CUP II
Aad de Mos heeft met zijn

ploegKV Mechelen met 1-0 ge-
wonnen van Dinamo Minsk.
Maar ofde 1-0 winstvoldoende is
voor dereturn wordt betwijfeld.
Pas drie minuten voor tijd werd
het veldoverwicht in een treffer
uitgedrukt. Dewilde strafte een
verdedigingsfout van deRussen
goed af. Hij schoot vanaf twaalf
meterraak. DeRus Andrei Sha-
limpo kreegrood nadathij deMe-
chelse doelman een vuistslag
had toegediend.

Olympique Marseille heeft
dinsdag deuitwedstrijdtegen de
Finse ploegRovaniemi met 1-0

gewonnen.Het doelpuntwerd in
de 27e minuut door Papin ge-
maakt.Het duel werd in het Ita-
liaanseLecce gespeeld voor 1631
toeschouwers. Het eigen veld
van de 'thuisclub', dat dicht te-
gen de poolcirkel aan ligt, is
bevroren, waardoor in deze tijd
van het jaar voetbal daar on-
mogelijk is. De Bulgaarse
scheidsrechter Tzontschev deel-
de een gelekaart uit aan deFin
Dunkley.

EUROPA CUP III
Beide Spaanse vertegenwoor-

digersin hetEC 111-toernooi heb-
ben het goed gedaan. Espanol
won in Barcelona met 2-0 van
Vitkovice. De Deen Lauritsen
opende de score na een halfuur.
In de 69e minuut zorgde Pineda
voor de eindstand van 2-0. De
spaarzameuitvallenvan deTsje-
chen werden door de Cameroun-
se doelmanThomasN'Konovak-
kundig onschadelijkgemaakt.

Woensdagavond was het een
bijzondere dagvoor deWestduit-
ser Bernd Schuster. In dienst

van Barcelona speelde hij voor
het eerst sinds acht jaarweer in
zijn vaderland. Hij werd de ster
van de avond en despil waarom
alle aanvallen van Barcelona
draaiden. Beide partijen kwa-
menechterniet tot scoren, alhoe-
wel men wel kansen kreeg.

De Zuidkoreaan Tscha was
nog hetdichtst bij een treffer die
echter door de Spaanse doelman
Zubizarreta op prachtige wijze
onschadelijk werd gemaakt.
Aanheteinde vanhetduelkreeg
Schuster van de 41.000 kijkers
een ovationeel applaus.

Werder Bremen staat na de 1-
-0 winst in Italië tegen Verona al
met één been in de halve finale.
Vier minuten na rust was het
Frank Neubarth die de enige
treffer voor zijn rekening nam.
De Westduitser Thomas
Berthold was aan het einde van
deeerste helft noghet dichtstbij
een doelpunt voor Verona. Na
het doelpunt van de leider in de
Bundesliga geloofden de Italia-
nenhet welen de aanvallen wer-
den steedsminder fanatiek.

Britten opborgtocht vrij

Heizel-proces half
april voor rechter
.J^USSEL-HetProces te-sen detwintig Britse voetbal-

die ervan be-la~.d»ed worden een be-s^Snjkerol te hebben ge-
aW-.biJ de ongeregeldhe-
den m het Brusselse Heizel-°ta«»on begint op 18 april
t "°J. de correctionele
WnT j ank van Brussel Een
w£Terdervan hetPa^et
ögd

dat ln Brussel beves-

hJ°riSe week vrijdag^esaaldenet gerechtshof inBrusseTdat de«vintig Britten, die toen bijnahêoU aanden in voorlopige
on k

ls hadden doorgebracht,
vrii °r.gtocht mochten worden
«im bOOO gulden warefc zij vrij

1" naarhuis tegaan. Volgensdediste gegevens waarover hetKwoensdag beschikte zijnnmiddels achttien voetbalvan-ge&aTs;hunvaderlandterug-««Keerd-Tweezatennoginde ge-
-118 inLeuven,

ut diegenen die inmiddels opjevoeten zijn voor hun proces

naarBelgië zullenterugkeren is
nog maar zeer de vraag. Komen
zij niet dan verspelen zij hun
borgsom.

De voetbalsupporters werden
vorig jaar, na een langdurige
procedure, door hun land aan
België uitgeleverd. Zij kunnen
nietvoor alleenhetbijwonen van
het proces opnieuw uitgeleverd
worden. Welkan Belgiëopnieuw
om hun uitleveringverzoeken
als zij bij verstek veroordeeld
worden. In verband met de on-
lusten diezich in 1985inhetHei-
zel-stadionvoordeden, staan ook
twee officieren van de
Rijkswacht en devroegere secre-
taris-generaal van de Belgische
voetbalbond terecht.

De voetbalsupporters worden
ervan beschuldigd dat zij een
hoofdrol hebben gespeeld bij de
onlustentijdens dewedstrijd Li-
verpool -Juventus, dieop 29mei
'85 inBrusselwerd gespeeld.Het
gingtoen om definale van deEu-
ropese beker voor landskampi-
oenen. Bij de ongeregeldheden
vielen 39 doden.De meesten van
henwarenJuventus-supporters.

Uitslagen Europa-Cupvoetbal
kwartï: i^— e uitslagen van de eerste ronde van de
«lBv]«S wedstrijden in de drie Europese toernooien zijn

fePaC£P l landskampioenen):bordeaux (Fra) - PSV(Ned) 1-1
BavßU^???kafest (Roe)" GiasgowRangers (Sch) 2-0
Benfi? Unfhe

4
n (WD,)" »*" Madrid (Spa) 3-2öenfica (Por)-Anderlecht (Bel) 2-0

Kv$>a
L
Cup H (Bekerwinnaars):

Atewle° (B
0
el) -DinamoMinsk (Sov) 2-0g-alanta(Ite) - SportingLissabon (Por) 2-0(Fin) . oiympique Marseille (Fra) 0-1°ungBoys (Zwi) - Ajax (Ned) uitgesteld naar9 maart

JSuropaCup 111(Uefa-beker):
tjspanol (Spa) - Vitkovice(Tsj) o n(Gri) - Club Brugge (Bel) 2-2oayer Leverkusen (WDI) - Barcelona (Spa) 0-0v«ona(lta)-WerderBremen (Wdl) 0-1

Dereturn- wedstrijden vinden op 16 maartplaats.

Liga Amistad
Softbaltoernooi
op veld Suvek
WILLEMSTAD — S.B.C.

Aguilas organiseert het toer-
nooi 'Liga Amistad' 1988. Dit
toernooi start op zondag 6
maart na een officiële ope-
ningsplechtigheid.

Aan hettoernooi, datin totaal
twaalfweken duurt, nemen tien
teams deel.Elke zondag, vanaf6
maart worden vier wedstrijden
gespeeldin hetSoftballPark Su-
vekte VanEngelen. Dewedstrij-
den van Paaszondag, 3 april,
wordeneen dag later gespeeld.

De eerste wedstrijd start om
10.00uur en devolgende drietel-
kens twee uur later.

De volgende softball-teams
nemen aan het toernooi deel:
Swift, Veteranos, Cheprok, Lu-
vac,AwaLimpi, Love Ice, Carpa-
tula, Lucas Bols, Lipton's Tea en
Aguilas.

Hetprogramma voor zondag6
maart:
10.00 uur: Swift - Lucas Bols;
12.00uur: Veteranos - Carpatu-
la; 14.00uur: Cheprok -Love Ice;
16.00uur: Luvac - AwaLimpi.

Asiento-dames bridge
WILLEMSTAD — Het

echtpaar Van Meijeren is het
sterkst gebleken tijdens de
tweederonde van de Asiento
Paascompetitie.

Dinsdagochtend waren zes-
tien paren aanwezig voor de
tweederonde van dePaascompe-
titievan de Asiento damesbrid-
geclub. Van deze zestien paren
scoorden er zeven boven het ge-
middeldevan 50,00%.

De uitslagen van dinsdag 1
maart:
1. Echtpaar Van Meijeren:
63,27%; 2. Schhitger - Henri-
quez:58,50%; 3. Engelman -Bus-
traan: 53,40%; 4. Van Beek -Blankevoort en Hansen - Van
Henegouwen: 53,06%; 6. Brans -Rijbroek: 51,70%; 7. Fontilus -VanderJagt: 50,00%.

EC-duel Ajax
uitgesteld

BERN — Het Europa-
Cupduel tussen Young Boys
en Ajax in deZwitserse hoofd-
stadBern is een week uitge-
steld. Oorzaak van het afge-
lasten van deze wedstrijd om
deEuropa Cup II voor Beker-
winnaars was de zeer slechte
gesteldheid van het terrein.
Het veld was door de hevige
sneeuwval grotendeels erg
drassig geworden en op de
strook langs de zijlijn waar
geenzonkomt, waser eenbre-
de ijslaag.

De wedstrijd werd in over-
leg met de Uefa-waarnemer
en de beide verenigingen
vastgesteld op woensdag 9
maart.

Zon achthonderd Neder-
landse supporters die op ve-
lerleimanierennaarZwitser-
land waren gereisd, hebben
de reis tevergeefs gemaakt.
Voor Ajax was het de tweede
keer in een jaardat de eerste
wedstrijd in dekwarfinales
van het Europa Cup ll-
toernooi werd afgelast. Op 4
maart 1987 ging de wedstrijd
tegen Malmo FF in Zweden
niet door, omdat het veld
bevroren was en bedekt werd
dooreen dik pak sneeuw. Dit
duel werd anderhalve week
later ingehaaldeneindigde in
1-0. Toen maakten 1200 sup-
porters een tevergeefse reis.

Venables dingtnaar coach-functie Wales

Liverpool ongenaakbaar
in Engelse competitie

LONDEN — Verslapping
komt in hetwoordenboek van
de spelers van Liverpool niet
voor. Zaterdag bleef de club
voor de 27ekeer ongeslagen
in deLeague. Het behaalde in
Portsmouth zijn 21e overwin-
ningvan het seizoen(0-2). Re-
latiefheeft de club vanspeler-
manager Dalglish twintig
punten voorsprong op de
achtervolgers, van wie
Manchester United en Not-
tingham Forest niet in actie
kwamen.

Indrukwekkend is ook het
doelsaldo vanLiverpool. De club
scoordein 27 wedstrijden 65keer
enkreeg er slechts twaalftegen.
Portsmouth kwam zaterdag
geen moment in debuurt van de
13e. Doelman Grobbelaar han-
deldein de spaarzame lastige si-
tuatieskrachtdadig. De lijstaan-
voerder sloegna derust toe door
twee doelpunten van internatio-
nalBarnes.

Stadgenoot Everton klom
naar devierde plaats door de mi-
nimale (1-0) zege op Sou-
thampton. Het doelpunt kwam
op naam vanPaul Power.

Arsenal liep degradatie- kan-
didaatCharlton onder devoet (4-
-0). Het zelfvertrouwen van de
Londenaren is na de aanspre-
kende overwinningen op
ManchesterUnited in de FA-cup
en Everton in de League-Cup
grenzeloos.Charlton werder het
slachtoffer van. Merson (2), Tho-
mas en Smith maakten de tref-
fers.

Tottenham Hotspur 'behaalde
onder leiding van Terry Venab-
les zijn vierde overwinning. De
grootste ook, 3-0 op Sheffield
Wednesday. Clive Allen, kort na
het begin, en Claessen en Paul
Allen tegen het einde ver-
zorgden deproduktie.

Venables stelt zich beschik-
baar als coach van Wales. Ven-
ables heeftvanzijnclub toestem-
minggekregen. NaastVenables,
komen ook Brian Clough (Not-
tinghamForest) en Bob Paisley,
de vroegere trainer van Liver-
pool, in aanmerking voor de
functie.

Newcastle United had einde-
lijk weer eensplezier van deBra-
ziliaan Mirandinha, die zijn
vorm hervond en twee keer
scoorde tegen Chelsea (3-1). Het
was de 15e nederlaag in serie
voor Chelsea.

Derby County behaalde zijn
eerste overwinning sedert der-
tien wedstrijden, 1-0 op West
HamUnited, dateenpaarweken
geleden nog Liverpool op 0-0
hield. Nigel Callaghan was de
maker van de treffer. Bij West
HamverlietLiam Brady halver-
wege deeerste helft hetveld per
brancard.

UITSLAGENEN STAND
De uitslagen en de stand in de

Engelsecompetitie:
Arsenal - Charlton: 4-0; Derby
County - West Ham United: 1-0;
Everton - Southampton: 1-0;
Newcastle United - Chelsea: 3-1;
Portsmouth - Liverpool: 0-2;

Queens ParkRangers - Wimble-
don: 1-0; Sheffield Wednesday -Tottenham Hotspur: 0-3; Wat-
ford - Coventry City: 0-1.

De stand:
1.Liverpool 27 69
2. ManchesterUnited 29 55
3. NottinghamForest 26 49
4. Everton 27 49
5. Arsenal 28 48
6. Queens ParkRangers 2846
7. Wimbledon 2842
8. Luton 26 38
9. TottenhamHotspur 2938
10. SheffieldWednesday 2937
11.Newcastle United 2736
12. Southampton 28 33
13.West Ham United 28 32
14.Coventry 27 32
15. Chelsea 2931
16. Norwich 28 30
17.Portsmouth 29 30
18.Derby County 27 28
19. Oxford 27 25
20. Charlton 29 24
21. Watford 2823

Punt voorsprong
Timman leidt schaaktoernooi
LINARES — Jan Timman

leidt in het toernooi van Li-
nares.

De 36-jarige Amsterdammer
behaalde dinsdag zijn vijfde ze-
ge. Met zwart versloeg hij in de
zevende ronde de wereldkampi-
oene MajaTsjiboerdanidze. Voor
deRussin washet dezesdeneder-
laag.Zij speelde eenkeer remise,
tegen haar landgenoot Joe-
soepov.

Aleksandser Beljavski bleef
op het vinkentouw. Hij versloeg
met wit de Hongaar Lajos Por-
tisch, de tegenstander van Tim-
man in dekwartfinales van' het
kandidaten-toernooi. Door zijn
overwinninghieldBeljavski zijn
achterstand van een punt op
Timman intact. Het in de zesde
ronde op de 44e zet afgebroken
duel tussen beideschakerswordt
voortgezet op eenrustdag.

De stand nazevenronden:

1.Timman (Ned): 5,5 en 1afg.; 2.
Beljavski (Sov): 4,5 en 1 afg.; 3.
Nunn (Eng): 4; 4." Ljubojevic
(Joe): 3,5 en 1 afg.; 5. Portisch
(Hon): 3,5; 6. Joesoepov (Sov): 3
en 2 afg.; 7. Hjartarson(Us): 3en1 afg.; 8. Illescas (Spa): 2,5 en 2afg.; 9. Chandler (Eng): 2 en 3afg.; 10. Georgiev (Bul): 1,5 en 3
afg.; 11. Nikolic (Joe): 1,5; 12.
Tsjiboerdanidze(Sov): 0,5.

0-0-0-0-0

ATLETIEK /COLORADO
SPRINGS — De in deVerenigde
Staten studerende Nederlander
Frans Maas heeft tijdens atle-
tiek- wedstrijden het Neder-
landserecord hinkstapspringen-
indoor verbeterd en gebracht op
16,24 m. Hij verbeterde zijn ei-
gen nationale record, dat hij op
21 januari sprong met 10 centi-
meter. Hij neemt deel voor Ne-
derlandaan deEuropese indoor-
atletiekwedstrijden.

Fout Europese Boksunie
Van Raamsdonk maakt kans
op Europees titelgevecht

DEN HAAG— De kans dat
Pedro van Raamsdonk bin-
nenkort dekanskrijgt de Eu-
ropese bokstitel in het
halfzwaargewicht, die Alex
Blanchard op 11 november in
Usk (Wales) verloor door een
K.0.-nederlaag in de tweede
ronde tegen Tom Collins
(Eng), naar Nederland terug
tebrengen wordtvolgenszijn
manager Henk Rühling
steeds groter.

Dooreen fout van deEuropese
Boksunie werd de ongeslagen
Amsterdammer nietvermeld op
de lijst van uitdagers van Col-
lins, die reglementair zijn titel
binnen een halfjaarmoet verde-
digen. Daarom konden bij de
stemming over de aanwijzing
van de officiële uitdager geen
stemmen op Van Raamsdonk
worden uitgebracht. Bij diever-
kiezing kreeg de Westduitser
Graciano Rocchigiani, voor wie
Van Raamsdonk momenteel in
West-Berlijn als sparring-
partner fungeert, vier stemmen.
Andere kandidaten waren de
Fransman Rufino Angulo (2), de
Engelsman Tony Wilson (1) en
deFin Tarmo Uussivirta(1).

Na een protest van de Neder-
landseboksbondheeft deEBU de
leden van de commissie die de
uitdager aanwijst, gevraagd of

zij hun stemgedrag nog wilden
wijzigen. VolgensRühlingkrijgt
VanRaamsdonk de stemmen
van Nederland enBelgië, terwijl
volgens de Zantvoorter de kans
groot is dat een van de landen,
die Rocchigiani gekozen heeft,
alsnog overgaat op Van
Raamsdonk. In datgeval zouden
beide boksers een gelijk aantal
stemmen krijgen.

Bovendien is, volgens Rüh-
ling, de kans zeer groot datCol-
lins van zijn Europese titel ver-
vallen wordt verklaard omdat
hij op 2april inDublin om de we-
reldtitel halfzwaargewicht
(IBF-versie) tegen de Ameri-
kaan Williams bokst. In dat ge-
val zoudenRocchigiani en Van
Raamsdonk om de vacante titel
kunnen strijden. De partijWilli-
ams - Collins zou eind vorige
maand al in Engeland gebokst
zijn, maar ging nietdoor, omdat
de Engelse bond geen toestem-
ming gaf voor een duel over 15
ronden. De organisatorenweken
daarom uit naar lerland omdat
de Engelse regels daar niet
gelden.

48 Miljoen winst
na Winterspelen

CALGARY—Devijftiende
Olympische Winterspelen
hebben volgens de voorlopige
cijfers van de organisatie in
Calgary (OCO '88) een winst
opgeleverd van 32 miljoen
Canadese dollars, omgere-
kend 48 miljoen gulden.

Aan de inkomsten-kant
staat een totaalbedrag van
557 miljoen Canadese dol-
lars, waaronder 326 miljoen
voor radio- en tv-rechten. De
kaartverkoop heeft 40 mil-
joen opgeleverd. Uit sponso-
ring werd een bedrag van 89
miljoen verkregen. De subsi-
diesvan deCanadese overhe-
den bedroegen 52miljoen.

Aan de uitgave-kant staat
een post van 525 miljoen dol-
lar. Aan dekostenzijde is een
bedrag van 79 miljoen opge-
voerd, dat gelijkelijk wordt
verdeeldonderhetNationaal
Olympisch Comité van Cana-
da en een vereniging, die de
Olympische accomodaties
moet beheren. De winst van
32 miljoen Canadese dollar
wordt ook onder dietwee par-
tijen verdeeld. De Canadese
sportwereldmoeter betervan
worden is de visie van OCO
'88.

Dekosten van de bouw van
de Olympische accomodaties,
400miljoen Can. dollar is niet
in het kosten-batenlaatje op-
genomen. De stad, de provin-
cie en de staat nemen datbe-
drag voor hun rekening. Vol-
gens de organisatie moet ze-
ker zes maanden worden ge-
wacht op de definitieve ba-
lans.

SPORT AGENDA
MALTA AMSTEL

SENTRO DEPORTIVOKORSOU
(zwembad)
geopendvan 09.00-12.00/14.00-17.00 uur;
dinsdag-en donderdagmorgen gesloten.

BOWLEN
(Damacor Bowling Club, Chuchu-
biweg)
openingstijden: maandag t/m donderdag
van 17.00- 02.00 uur: vrijdag en zaterdag
van 16.00uur tot na02.00 uur;zondagvanaf
13.00 uur.
SCHAAKVERENIGING CURACAO
(Maduro Plaza)
iedere maandagavond om 20.00 uur gele-
genheid tot schaken.

SCHAAKVERENIGING JANWE(Sentro diBario Janwé) "elke zaterdag van 09.00-13.00 uur uurschaaktes en -trainingvoor dejeugd vanaf 7tot 23 jaar.

SCHAAKSCHOOL«NA PLAKA CHIKI»(0.1.v. Omalio Merien)
geopend van 14.00-15.15/15.30-16.45 en20.00-21.15 uur tePlantersrust 6.
ATLETIEK
(Curacaosche AltiekBond)
18.00-20.00 uur inschrijving 'New Song'-
loop bij A. Linzey, Totolicaweg 7 (tel.:
77362).

VRIJDAG
VOETBAL
(voor scholen)
14.30 uur start toernooi voor hetvoortgezet
onderwijs- Sentro DeportivoKörsou.

0-0-0-0-0
VOETBAL/MUENCHEN —Bayern München heeft zich de
komende drie seizoenen ver-
sterkt met Roland Grahammer.
De 24-jarige verdediger is af-
komstigvan I.FC Nürnberg. Hij
komt ook uit in het Westduits
Olympisch elftal.

PARIJS —In detuinenvan het
Louvre in Parijs verrijzenvier ei-
gentijdse glazen piramides. De
grootste isruim éénentwintig me-
ter hoog en opgebouwd uit 666
glazenpanelen. Er omheen staan
drie kleine duplicaten van elk
acht meter hoog. Aan de bouw-
werken wordt op dit moment de
laatste handgelegd. De pirami-
deszijnontworpen door deAme-
rikaanse architect I.M. Pel.
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Wij wachten op U bij het diere-
nasiel.

Kom ons halen!



Italiaans rondborstje Stallerkrijgt navolging
Colombiaanse in belang milieu

semi-naakt stembuscampagne in
CARTAGENA — De Ita-

liaanserondborstige poli-
tica Ilona Staller heeft in
Colombia navolging ge-
kregen. Het 21- jarigefoto-
modelEva Serrano wil als
een Colombiaanse"Ciccio-
lina" een zetel behalen in
de gemeenteraad van Car-
tagena. In haar campagne
maaktzij drukgebruikvan
de door Moeder Natuur
aan haar toebedeelde fi-
guur.

Niet in alle opzichten
bootstEva Serrano haar Itali-
aanse voorbeeld na. Deze
kreeg internationale bekend-
heid door de manier waarop
zij steeds weer een van haar
stralende borsten onthult
voor het oog van depers. Vol-
gens Ilona Staller, die on-
langs inBelgië alsgevolgvan
dit optreden als roodborstje
met de politie in aanraking
kwam, doetzij ditals haar bij-
drage aan de"sexuele bevrij-
ding" en als onderdeel van
een pleidooi ten gunstevan de
pornografie.

VERVUILING
Haar Colombiaanse na-

volgster Serrano heeft echter
andere idealen, waarvoor zij
haar borsten pardoes in de
wind gooit als nieuwpolitiek
strijdmiddel waartegen haar
mannelijke tegenstanders bij
wijze ven spreken weinig in
het geding kunnen brengen.
Het belangrijkste politieke
thema dat Eva Serrano in
haar campagne benadrukt is
debeschermingvan de stran-
denvan Cartagenaen van het
water in dezegolftegen de op-
rukkende vervuiling door de
petrochemische industrie.
"Ik wil de toeristische hulp-
bronnen van Cartagena vei-
lig stellen", zo legt deColom-
biaanse Cicciolina rustig uit.
"Zij vormen namelijk de be-
langrijkste bron van in-
komsten".

Zij heeft niet teklagen over
belangstelling. Vooral veel
mannen komen naar haar
luisterenenkijken. Ondanks
haar onthullende campagne
zijn politieke waarnemers
echter van mening dat Eva
Serranogeen schijn van kans
heeft op een zetel in de ge-
meenteraad.De reden dathet
haar niet zal lukken is vol-

gens deze deskundigen datzij
nietover definanciële midde-
len beschikt om stemmen te
kopen. Zij zelf heeft er volop
vertrouwen in dat haar na-
tuurlijke gave voldoende is
om de vierduizend stemmen
teverwerven welkenodig zijn
om een plaatsje te krijgen in
deuit negentienzetels tellen-
de raad welke zetels over het
algemeen door normaal ge-
klede politici wordenbezet.

ST EUSTATIUS - Het
laatste gedeelte van de Gwendo-
lynvan Puttenschool werd op 17
februari opgeleverd door de St.
EustatiusConstructionNVN,éé-
nenveertig werkdagen voorophet
schema.

Het scholen- complex teFiscal
huisvest op het ogenblik de Gou-
verneur de Graaffschool, open-
baarlageronderwijs en hetopen-
baar voortgezet- onderwijs de
Gwendolyn van Puttenschool
metLTS, LADVO en MAVO.

REVOLUTIE
Totheden toe heeftzij aan-

biedingen van politieke groe-
peringen om zich bij hen aan
te sluiten van de hand gewe-
zen. Zijwil alsonafhankelijke
op eigen borst- kracht in de
raad komen. Overigens ont-
kent zij niet datzij op haar ei-
gen wijze al een doorbraak in
depolitiek heeft veroorzaakt.
Normaliter moeten depolitici
inhun campagne geldoptafel
leggen om via reclame enz.
publiek te trekken op hun
vergaderingen. Eva Serrano
echter beurt gemiddeld per
optreden 550 dollar. Op deze
manier financiert zij haar
campagne.

Ecuador: twintig
doden door AIDS

QUITO—InEcuadorzijnin
de afgelopen maanden twin-
tig mensen overleden aan
AIDS.

Volgens het ministerie van
Volksgezondheidzijner achttien
AIDS- patiënten overleden in de
havenstad Guayaquilen twee in
dehoofdstad Quito.Bij 135 men-
sen is vastgesteld dat zij AIDS
onder de ledenhebben. Van hen
zijn er 116homosexuelen, veer-
tien bisexuelen, twee heterosex-
uelen en in drie gevallen heeft
men de dodelijke ziekte opgelo-
penviabloedtransfusie.

Onrust dreigt in Bolivia

Overleg regering en
bonden afgesprongen

LA PAZ — Het afspringen
van het moeizame overleg
tussen deregering en de vak-
beweging in Bolivia betekent
dat het sociale bestand op de
tocht staat en dat deweg geo-
pend wordtnaareen seriesta-
kingen.

Het overlegtussen deregering
van president Victor Paz
Etenssoro en het militanteBoli-
viaanse vakverbond COB heeft
anderhalve maand geduurd. Na
bemiddeling van de katholieke
kerk bleken deze partijen begin
dit jaarbereid aan tafel te gaan
zitten. Dit gebeurde onder drei-
ging van een algemene staking.
Voordien hadden er zich al ge-
welddadige actiesvoorgedaan.

De vakbewegingheeftal laten
weten dat men de stakings- ac-
ties gaat hervatten. Het aanbod
van deregering voor een gemid-
delde loons- verhoging van 16,2
procent wordt 'met verachting"
afgewezen. De omvang van dit
aanbod acht men "een beledi-
ging" voor de werkende klasse

welke al zoveel heeftmoeten in-
leverenin devoorbije jaren.Vol-
gens het COB getuigt het optre-
denvan deregering van een gro-
te mate van halsstarrigheid. In
regerings- kringen verwijt men
de vakbeweging hardnekkig-
heid en eenconfrontatie- menta-
liteit. Minister Herman Antelo
van Voorlichting gafte verstaan
datderegering geen"stap achte-
ruit" zal zetten. Dit aanbod gaat
uit van de werkelijke econo-
mische situatie, zo meenthij.

VOOREERST
Hetisvoor heteerst datMana-

gua in direct contact met de
contra's tot een wapenstilstand
wilzien tekomen. President Or-
tega zei datmen totdeze stapwas
gekomen omdat in een dergelijk
rechtstreeks gesprek zalkunnen
blijken of de contra's werkelijk
vrede willen. Eerder had de
aartsbisschop van Managua de
regerings- delegatie verweten
het vredes- overleg te traineren.

Twee hoge Sandinistische
functionarissen hebben
woensdag hun ontslag inge-
diend.De plaatsvervangend pro-
cureur generaal Ivan Villavi-
cencio Tapia en de functionaris
Norma Jose Miranda van Bui-
tenlandse zaken maakten inGe-
neve hun uittreden bekend in
een gesprek met een Costari-
caansradiostation. Zij bevinden
zich daar in verband met dever-
gadering van de Mensen-
rechten- commmissie van de
Verenigde Naties.

BESCHULDIGING
Villavicencio zei lang geaar-

zeld te hebben omdat hij hoopte
dathet Akkoordvan Esquipulas
zou leiden tot herstel van de de-

mocratie in zijn land. De Sandi-
nisten nemen daarmee echter
een loopje, zei hij. Volgens hem
zitten er duizenden mensen zon-
dervormvan procesgevangen in
Nicaragua opgrondvan uitspra-
ken van volks- tribunalen. Deze
tribunalen zouden worden afge-
schaft, zo had de president be-
loofd, maar alsnog had depolitie
een lijst opgesteld met duizend
namen van mensen dienog doof
zulke tribunalenberechtzouden
moeten worden. Ook zoudenbe-
paalde gevangenen buiten de
amnestie- regeling gehouden
worden.

Volgens de Sandinistische ra-
dio zou de waarnemend PG tij-
dens een recent bezoek aan de
Verenigde Staten ongetwijfeld
zijn "gecontracteerdvoor het af-
leggen van verklaringen tegen
Nicaragua".

KOOPKRACHT
Het COB stelt in een rapport

vast dathet aanbodvan deover-
heid absoluutonvoldoende is. De
voorgestelde salaris- verhoging
staat niet in vergelijking met de
huidigeeconomische situatie.Er
isgeen sprakevan dater doorde-
ze verhoging iets wordt gedaan
aan de verslechterde
koopkracht. Er ligt geen andere
weg open dan weer naar het ge-
bruik van pressie- middelen te
grijpen, aldus COB- secretaris
SimonReyes.

Hogefunctionarissen overgelopen

Managua wil rechtstreeks
met contra's gaan praten

MANAGUA—DeSandinis-
tische regering van Nicara-
gua wil in rechtstreeks con-
tact treden met de contra's.
Dit zou danzonder bemidde-
ling van kardinaal Miguel
Obando y Bravo moeten ge-
beuren tussen9en 11maartin
het stadje Sapao dat vlakbij
degrens met CostaRica ligt

Voorgaand overleg met de an-
ti- Sandinistische guerrilla met
kerkelijke bemiddeling heeft
niets opgeleverd. Dit gebeurde
in Guatemala en in de Domini-
caanseRepubliek. PresidentDa-
niel Ortega beloot eerder na het
mislukken van het overleg in
Guatemalaomzijn onder-minis-
tervan Buitenlandse zaken Hu-
goVictorTinocaalsdelegatielei-
derte vervangen doorzijnbroer,
de minister van Binnenlandse
zakenHumberto Ortega.

Ecologie-wetten
voor hoofdstad
Mexico van kracht

MEXICOSTAD— Voor de
Mexicaanse hoofdstad is een
nieuwe ecologische wetge-
ving van kracht geworden
welke ten doel heeft de
luchtvervuiling terug te drin-
gen. Omdat de hoofdstad in
een dal ligt doetdeze zich erg
voelen.

De door achttien miljoenmen-
sen bewoonde hoofdstad in de
Vallei van Mexicokent een aan-
tal fabrieken welke als hoogst
vervuilend worden gekwalifi-
ceerd door ecologen en milieu-
deskundigen. Daarnaast zorgen
de uitlaat- gassen van de auto's
voor een moeilijk oplosbare vuil-
nis-wolk boven de stad.

De nieuwe wetgeving houdt
onder meer in dat vervuilers
aangepakt kunnen worden-
Sancties zijn boete, tijdelijk*
sluiting of definitieve sluiting
vanhetbedrijfmaarookkan hui'
sarrest worden opgelegd. Overi-
gens staan dedeskundigen sceP*
tisch tegenover het effect van ofi
nieuwe maatregelen welke men
niet afdoende acht.

UITNODIGING T
Bij gelegenheidVan hel

gouden kloosterfeest
Van

Fr. Candidus van der Linden
nodigen v)ij Grienden en bekenden uit Voor
een gezellig samenzijn op hel Fralerhuis aan
deKa-^a Korona 5.
Datum : 19maart.
Tijd :Ma de eucharistieviering Van

19.00 uur in deParochiekerk Van
De Pla>?a, Kralendijk, Bonaire.

Plaats : Fralerhuis.
Kralendijk
Fr.M. Aurel io Verbunt. J
Regionale Overste. /\rT

Stroomonderbreking
Veel werkzaamheden kunnen wij voor U uitvoe-
ren zonder U te storen, doch ditmaal moeten wij
de stroomvoorziening onderbreken op:
* Zondag 6 maart 1988

vanaf 09.00t/m 16.00 uur.
* Kaya Curacaosche Courant(voorheen Drukkerijstraat),

gedeelte Pietermaaiweg en Nieuwestraat (vanaf Thea-
terstraat t/mKalksteeg).

igIKODELA^

f Staat il voor de beslissing^
Uw huis of stuk grond
te verkopen?

Kom dan geheel vrijblijvend langs
voor advies.

Ook kunnen wij het beheer
van Uw onroerend goed

Éi|k
verzorgen!

:ARESTOBa Arraratwe94B i,

jmmjam Inlichtingen: A
AW tel. 614744-614712 Si

\^» Am mr —" Service is our businessmmmmm^^f

INKASSERINGSWIJZIGING VAN UW TELEFOONREKENING
Met ingang van 25 februari jongstleden hebben wij een wijziging aangebracht in de
inkassering van uw telefoonrekening. Voorheen liep de periode waarover de gesprekken
in rekening werden gebrachtvan de 20ste van de ene maand tot de 20ste van de andere
maand, voortaan zullen de rekeningen bestaan uit gesprekken gevoerd gedurende de
gehelekalendermaand.
De stand van de teller wordt nu op de laatste dag van de maand opgenomen.
Met ingang van 25februari is tevens een nieuw schema vastgesteld voor de inkassering
van de/rekeningen over het jaar 1988. Dat schema ziet er als volgt uit:

rekening gaat laatste datum van datum van
op de post betaaldag afsluiting van royering

febr.'BB 11/2 3/3 21/3 31/3
maart '88 11/3 7/4 25/4 29/4
april'BB 15/4 5/5 23/5 31/5
mei '88 11/5 3/6 22/6 30/6
juni'BB 13/6 6/7 20/7 29/7
juli '88 13/7 3/8 22/8 31/8
aug.'BB 11/8 5/9 21/9 30/9
sept.'BB 13/9 5/10 24/10 31/10
okt.'BB 13/10 3/11 23/11 30/11
nov.'BB 11/11 5/12 19/12 29/12
dec 'BB 13/12 4/1 23/1 31/1

jan. '89 12/1 3/2 22/2 28/2
febr.'B9 14/2 3/3 20/3 31/3

Wij verzoeken onze abonnees om rekening te houden met bovenstaande wijzigingen.
Voor nadere informatie kunt u kontakt opnemen met onze afdeling Public
Relations, telefoon 84222, toestel 277 of 295.

n SETEL
Servisio di telekomunikashon

MEDEDELING
SETEL N.V. deelt hierbij mede dat vanaf

3 maart 1988 de volgende afdelingen
uitsluitend bereikbaar zijn onder de

volgende nummers:
-INLICHTINGEN 121- REPARATIES/STORINGEN 131
-TIJDMELDING 160- STORINGEN IN PRIVÉ

CENTRALES 132
De nummers 012, 013 en 014 zullen

vanaf de bovengenoemde datum niet
meer in werking zijn.

H SETEL
Servisio di telekomunikashon

■ ■—

Toko <£>uikertuintje 'Ö^-V Weekend <x) pecialü

I Vrijdag Versgebakken Mula kilo 13.00 { Zaterdag Kaas Croissants

Toko yE)uikertuintje altijd net iets anders!! 1
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Eén studentkrijgt beurs Theaterschool

Workshops over toneel-regie
WILLEMSTAD — "De

Antillen zijn er nurijp voor
om hetprofessionalisme in
het theater terug te bren-
gen", zegt JohnLeerdam,
die onlangs als regisseur
en docent drama aan de
Theaterschool in Amster-
dam is afgestudeerd. Sa-
men met Ad van Kempen,
acteur/regisseur en artis-
tiek leider, geeft hij op7,8,
9, en 10 maart in samen-
werking met het Cultureel
Centrum Curacao tweere-
gie- workshops. De eerste
workshop is voor begin-
ners, de tweede is voor
mensen die reeds enige
theater- ervaring hebben.
Naar aanleiding van hun
bezoek aan de Neder-
landse Antillen had de
Amigoeeen gesprekmetde
coördinators van deze
workshops.

Voor wie zijn.deze workshops
bedoeld?

Van Kempen: Voor de be-
ginners- cursuskan iedereen
vanaf achttien jaar zich in-
schrijven. Een beginner is ie-
mand die wel toneel heeft ge-
zien, maar niet heeft ge-
speeld. Voor toneelregie is ar-
tistieke begaafdheid geen
vereiste, wel een behoorlijke
dosis verbeeldings- kracht,
anderskun jejenietvoorstel-
len wat er op het toneel gaat
gebeuren. Daarnaast zullen
wij een deelnemer van de
tweede groep uitnodigen om
met een subsidie van Oxna de
dagopleiding aan de Thea-
terschool in Amsterdam te
gaan volgen. Als de bespre-
kingen metIvnaIseniavan de
Oxna dinsdagpositief verlo-
pen, zal ieder jaaréénAntilli-
aan naar deTheaterschool in
Amsterdam kunnen komen.
Deze opleiding duurtvier tot
vijfjaar en de selectie is bij-
zonder streng. Per jaar wor-
dennietmeer dan 10 studen-
ten toegelaten.
En watgebeurter na deoplei-
ding?

Leerdam: Het ligt in de be-

doeling dat deze student na
voltooiing van zijn opleiding
naar de Antillen terugkeert
en daar de basis legt voor de
professionele en semi-profes-
sionele toneelregie. Ons ide-
aalis dat hier doordeafgestu-
deerden over drie tot vijfjaar
een theaterschool gevestigd
wordt met een opleiding tot
acteur, docentdramaofregis-
seur. Het voordeel van een ei-
gen theaterschool in de Ne-
derlandse Antillen zou zijn
dat men vanuit de eigen cul-
tuur een toneel- opleiding
kan volgen.

Welke opleidingen kan men
volgen aan detheaterschool?

Leerdam: Er zijn opleidin-
gen voor bijvoorbeeld acteur,
theater- en film- regisseur en
docent drama, die allemaal
een aparte invalshoek heb-
ben. De Antillen hebben al
een aantal vakmatig goede
acteurs diegedeeltelijk in Ne-
derland en gedeeltelijk hier
verblijven en dieregelmatig
toneel- stukken brengen. Nu
zijn we zover dat de Antillen
hun eigen professionele pro-
duktieskunnen maken. Het
moet zoverkomen datde men-
sen hierhun acteurs en regis-
seurs zo waarderen, dat ze
van acteren een volle baan
van kunnen maken net als in
Nederland.
MaarinNederlandwordtcul-
tuur doordeoverheidgesubsi-
dieerd.

VanKempen: "De Antillen
moeten eens de stap maken
om hun eigen cultuur te to-
nen. Theater is een
weerspiegeling van al wat er
in de Antillen leeft en voor
een theater- opleiding is niet
zoveel nodig. Drie tot vierton
is al voldoende. In Amster-
dam is alles ook heel lang-
zaam vanaf het begin opge-
bouwd. Het ideaalzouzijneen
theatergebouw met een eigen
repetitie- centrum. Je begint
met een opleiding tot acteur,
regisseur en docent drama.
Danvolgt derest vanze) "\regisseur en docent drama JohnLeerdam

Veilig verkeer: pakkans vergroten

Mentaliteit op de weg
is onverantwoord laag

WILLEMSTAD — In de
jjachtvan maandag 29febru-
*pi is op Curacao de eerste
e*"keersdode gevallen. Een

~röstig ongeval ter hoogte
Van Hoffi Marconi heeft het
**ven gekostvan een jeugdige
«»otorrijder. Vergeleken met
v°°fgaande jarenishetsaldo
*n verkeersdoden dit jaar

/**öu toe vrijgunstig.Dat wil
Seenszins zeggen dathetver-

keer ditjaarveiligeris gewor-
den. Integendeel.

De mentaliteit van de ver-
keers- deelnemers op Curacao is
momenteel op een onver-
antwoord laag niveau meent de
Vereniging VeiligVerkeer Cu-
racao (WV). Aanrijdingen met
lichamelijk letselofzelfs de dood
ten gevolge zijn daar duidelijke
aanwijzingen voor. De vraag is
wat zich vlak voor het ongeluk
afspeelt. Onoplettendheid van
bestuurders of voetgangers,
hard en roekeloos rijden, rijden
door rood licht, rijden onder in-
vloed van alcohol of andere be-
dwelmendemiddelen,vermoeid-
heid en slaapzijnin de meeste ge-
vallen deaanleidingvan eenver-
keersongeval.

'Gemengde'
commissie
binnenstad

WILLEMSTAD -Het Be-

'Uurscollege van Curasao zal
la e regering van de Neder-

Antillen vragen een 'ge-
stpn e commissie' samen te
W . om **e mogenJkheden tot
ont s^miueren van een verdere

van debinnenstad
j ~onien.Een andere commissie
cc j^e conclusie gekomen, data dergelijke 'gemengde' sa-
V^nst-elling noodzakelijk is.
i el van devoorstellen om meer
jj

Ven te brengen in de bin-
rJ^ stad, hebben een fiscaal ka-
del'£r en aarover dient de lan-uJkeoverheid.te beslissen.

Modeshowin
Princess Beach

WILLEMSTAD — De com-
'ssle 'Birgen diArarat' organi-

da n.zondag om zes uur 's mid-
eerfln hetPrincess Beach Hotelj«modeshow met modellenvan
2e uneReal Models. Tijdens de-
Var?PW Zal de nieuwste mode
Vol m°inationBoutique voor
kinrf aSSenenen van voor
£nderen worden gepresenteerd,
fj j'^.iekwordt verzorgd door
(V " Prim. Als speciale gast zal
rf °rge Willems begeleid doorde* eP vanLito Scarso optreden,
how- °Pbrengst van deze modes-
tie 1S°estemdvoor de construc-J'Van een kapel voor de Maagd
Voo"la op berS Ararat- Kaartjes
gTj^ dezemodeshow kosten tien
bo enziJnverkrijgbaarbij de
Hot f Van het Beach
de,, "" Tevens zal er een
l vrPnjs bestaande uiteen tic-
narta^r Venezuelavan Antilla-ae Viajes worden verloot.

FOUT
DeVWsteltdathet voorhaar

nietbelangrijk is wie 'fout' was;
datis een zaak vanpolitie en jus-
titie. Belangrijk voor deze orga-
nisatieisdat iedereenzekerweet
dathij 'goed' was in het verkeer.
Daarvoor is hetnoodzakelijk dat
men zijnverantwoordelijkheden
kent in het verkeer. Deze ver-
antwoordelijkheid moet zo vroeg
mogelijk bijgebracht worden.
Vandaar dat in het jeugdver-
keerspark Broeder Piet Smet-
sers verke'ersonderwijs gegeven
wordt aan leerlingen van ba-
sisscholenencursussenover ver-
keer en veiligheid worden geor-
ganiseerd voor volwassenen.
Ook door middel van het inscha-
kelen van de massamediawil de
VW verkeers- opvoedkundig te
werk gaan.

PAKKANS
Een kritische vinger steekt de

VW uit naar de overheid die in
deze ook haar verantwoordelijk-
heid moet kennen. Ten eerste
dient de overheid de wegenver-
keers- verordening aan deeisen
des tijds aan te passen. Ook zou
men moderne apparatuur moe-
ten aanschaffen die gebruikt
kan worden om de 'pakkans' van
verkeersovertreders te verho-
gen. Ook zou er een aangepaste
methode moeten worden inge-
voerd om de graad van dron-
kenschap van bestuurders te be-
palen, voornamelijk diebestuur-
ders die tengevolge van opgelo-
penlichamelijk letsel nietaan de
dronkemans-proeven onderwor-
penkunnen worden, en dienten-
gevolge vrijuit gaan van straf-
vervolging wat betreft dit ver-
keersmisdrijf.

Politie Sint Maarten dreigt metrazzia's
Zeshonderd Dominicanen
halen paspoort niet op

PHILIPSBURG — Op het
bureau van de recherche
staan op het ogenblik twee
kartonnen dozen, met daarin
ruim zeshonderd paspoorten
van mensen die sinds het vo-
rig jaar op St Maarten zijn
aangekomen en diezich nooit
meer hebben gemeld om hun
paspoort op te halen.

Al deze paspoorten behoren
toeaan personenvan deDomini-
caanse Republiek. Niet meege-
rekend werden depaspoorten die
nogop de luchthaven liggenvan
personen die gezegd hebben dat
zij na twe of drie dagen weer
zoudenterugkeren. Ook iser nog
een hoeveelheid paspoorten van
mensen uit St Kitts, Jamaica,
Dominica en andere eilanden.

De politie hoopt dat alsnog
zich velepersonenzullen melden
om hun paspoort op te halen, en
men zal zich genoodzaakt zien
door te gaan met razzia's om zo-
veel mogelijk mensen die ille-
gaal op het eilandverblijven, te-
rug te sturen naar hun land van
herkomst. Hopelijk zal dat ook
een daling van de criminaliteit
op ons eiland tot gevolg hebben,

daar de statistieken uitwijzen,
dathet merendeel van de misda-
denwordtgepleegd doorbuiten-
landers.

De politie- woordvoerder, ma-
joorJacobs, doet eenberoep opde
gehele gemeenschap van St
Maartenom met depolitie meete
werkendoor steedsalle beschik-
bare informatieomtrentmisdrij-
ven aan de politie door te geven.

Namiddag-excursie
Christoffelpark

WILLEMSTAD — Zaterdag
nodigen degidsen van hetChris-
toffelpark iedereen uit voor een
namiddag- excursie. Deze pitti-
ge wandeling begint omvijfuur
's middags en leidtlangs het sla-
vendorp naar enkele oude dam-
men. Ook de vijver en de koper-
mijn staan op het programma.
Ondereen eeuwenoudetamarin-
de is een gezellig zitje ingericht,
waar de wandelaars onder het
genotvan eenkoele dronk kun-
nen uitrusten. Om acht uur 's
avonds, als de maanisopgegaan,
is detocht ten eindeen wordt het
tijd deparkpoort te sluiten.

Ouderbijeenkomst
autistische
kinderen

WILLEMSTAD — Morgena-
vond om zeven uur vindt de
eerste bijeenkomst plaats van
oudersvan autistischekinderen
in het gebouw van de Totolica
Oudervereniging aan de Ute-
weg. Op deze avond kunnen de
ouders van gedachten wisselen
over de problemen die zij onder-
vinden bij deopvoeding enbege-
leiding van hun autistische
kind. Tevens kunnen zij infor-
matie inwinnen over de instan-
ties diedeouderskunnen helpen
bij de begeleiding en eventuele
plaatsing van hun autistische
kind opeen geschikte school.Zo-
wel de ouders als belangstellen-
denzijn vanharte welkom.

Fruit voor drugs
WILLEMSTAD— Fruitpluk-

ken om aan base te komen. Met
die gedachteinhethoofdwaseen
man lemoentjes van een boom
aan het plukken. Hij had reeds
meer dan 100lemoentjesbij zich.
De politie die hembij zijn activi-
teiten op de Haitiweg betrapte,
vond hetverkopen van fruit om
aan geld te komen voor drugs
nieteen legitieme reden om zich
onrechtmatig andermans fruit
toeteeigenen. Do man isdanook
gearresteerd.

VakbondABVO ingeschakeld:
Personeel Jeugdgezondheidszorg
vraagt Kibbelaar om gesprek

WILLEMSTAD — De over-
heids- vakbond ABVO heeft
vanmorgen in een telegram
aan dr Mac Kibbelaar, hoofd
van deGGD gevraagd omeen
gesprek over dekwestie van
een nieuw hoofd voor de Af-
deling Jeugdge-
zondheidszorg. De Amigoe
berichtte gisteren al dat het
personeel van deze afdeling
het absoluut niet eens is met
dekeuze van een orthopeda-
goge dieper 1 maartis aange-
steld als nieuwhoofd.

Behalve devakbond ABVO, is
inmiddels ookdeVerenigingvan
Medici ingeschakeld omdat het
verpleegkundig personeel en de
artsen die op deze afdeling
werkzaam zijn, het tegen de me-
dische ethiek vinden, dat een
orthopedagoge ook over de me-
dische staf leidingkrijgt. Dat is
ongehoord vindt het personeel
enkan zeer ernstige consequen-
ties hebben.

De vakbond ABVO heeft van-
morgen methetpersoneel verga-
derden vervolgensKibbelaar te-
legrafisch verzocht vandaag nog
ruimte te maken voor een ge-
sprek. Indien daar geen
antwoord opkomt, zal vanavond
bepaald worden wat het perso-
neelverder gaat doen. Indienhet
hoofd van de GGD opzijn beslis-
singblijft staan, zal devolgende
stap naar het Bestuurscollege

zijn.
Van zijde van de ABVO ver-

nam de Amigoe dat inmiddels
ouders wienskinderen doorper-
soneel van deze afdeling behan-
deld worden, spontaan hebben
laten weten solidair te zijn. Ook
anderegroepenhebben steunbe-
tuigd omdat men vreest dat dit
beleid, waarbij niet- capabele
mensen deleiding over een afde-

ling krijgen, elders binnen het
ambtenaren- apparaat ook door-
gevoerd gaat worden, aldus de
zegsvrouw van de ABVO. Daar-
bij komt nog dat het personeel
vreest dat met ditnieuwehoofd,
nooit meer een nieuwearts kan
worden aangetrokken opdeze af-
deling, omdat dieer voorpast om
onder een niet- deskundige te
gaanwerken.

WILLEMSTAD — Een ruzie
tussen twee mannen in de Pen-
straat is uitgelopen op een knok-
partij waarbij de een de ander
met een fles op het hoofd sloeg.
Een flinke wondwas het gevolg.
De dader die nog aanwezig was
toen depolitie arriveerde is mee-
genomen. Het slachtoffer moest
naar de polikliniek voor be-
handeling.
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WASHINGTON NEEMT NOG GEEN SANCTIES
Caracas roept ambassadeur uitPanama terug voor overleg

Kissinger: VS moeten val
bewerkstelligen Noriega

WASHINGTON/CARA-
CAS — De Verenigde Staten
moeten, ongeacht het feit of
de bondgenoten daarbij
steun verlenen, inderdaad de
val bewerkstelligen van gene-
raal Manuel Antonio Noriega
van Panama. Zo meent de
Amerikaanse oud- minister
Henry Kissinger. Venezuela
heeft zijn ambassadeur in de
Panamese hoofdstad "voor
overleg" teruggeroepen. Ook
dinsdag werd er slechts ge-
deeltelijk gevolg gegeven aan
de stakings- oproep van de
oppositie tegen generaal No-
riega. Personeelvan deveilig-
heidsdienst schoot op mani-
festanten. De VStreffen voor-
lopig nog geen sancties tegen
het bewindvan Noriega.

Volgensradio- berichten werd
er dinsdag op grotere schaal ge-
staakt dan maandag het geval
was. Het openbare leven echter
raakte niet verlamd als gevolg
van deze actie van de Nationale
burger-, kruistocht, waarin zon
honderdoppositie- groeperingen
samenwerken. Veel winkels en
kantoren sloten hun deuren. Er
was veel politie op debeen.

VS WACHTEN AF
President Ronald Reagan van

de Verenigde Staten zietvoorlo-
pigafvanverdere sancties tegen
Panama. Hij wil lievereerst het
resultaat van de machtsstrijd in
Panama afwachten. Verleden
jaar juni schortten de VS hun
hulp op aan de Panamese prog-
ramma's voor bestrijding van de
handel in drugs.

De voormalige oud- minister
van Buitenlandse zaken Kissin-
ger wiens mening nog steeds
hoog wordt aangeslagen stelde
vast dat de Amerikaanse poli-
tiek om deregeringen van Cuba
en Nicaragua ten val te brengen
mislukt is, welke regeringen
worden gesteund door de Sovje-
tunie. Washington kan het zich
niet permitteren dat Noriega
aan de macht blijft als sterke
man van Panama, wil men ten-
minste deachtingblijven behou-
denvan de andere Middenameri-
kaanse naties. Kissinger zette
zijn mening uiteen voor een ge-
hoor van 875 belangstellenden
tijdens een serie lezingen welke
hijinNaples, Florida, verzorgde.

VERBAASD
Volgens Kissinger was het

vermoeden van Noriega's be-
trokkenheidbij dehandel in ver-
dovende middelenal vijfjaar be-
kend, namelijk toen hij, Kissin-
ger, werdbenoemd alsvoorzitter
van debipartiete commissievoor
Middenamerikaanse zaken.

Re-
centelijk kwam deze kwestie
naar buiten doordat Noriega bij
twee Amerikaanserechtbanken
werd aangeklaagd wegens het
aannemen van minstens 4,6mil-
joen dollar van de drugsmaffia
waarbij het Noriega's opdracht
was Panama om te bouwen tot
een veilige plaats voor de
drugshandel.

Kissinger zei dat hem de hou-
ding van president Ronald Rea-
gan verbaast tegenover de man
die in feite Panama leidt. De
volkeren van Midden Amerika
hebben respect voor machts- ui-
toefening. Een permanent be-
wijs van zwakheid en aarzeling
van de kant van de VS in dit ge-
bied zal uiteindelijk desastreus
uitpakken, zo stelt Kissinger
vast. Maar als men dan inder-
daad iemand van zijn politieke
machts- positie wil verstoten
dan hebben we de plicht deze
houdingte handhaven ener voor
tezorgen dat deopvolger iemand

is met wie we wel overeenstem-
ming kunnen bereiken, aldus
Kissinger.

EVALUATIE
Caracas riep zijn ambassa-

deurFaustino Pulgar Gruber uit
de Panamase hoofdstad terug
"voordirect consult over de situ-
atie" in Panama, zo maakte on-
der- minister Horacio Arteaga
van Buitenlandsezakenbekend.
De Venezolaanse regering wil
namelijk een duidelijke evalua-
tiemaken en welop grondvan de
informatie welke de ambassa-
deur verstrekt, waarna beslis-
singengenomenkunnenworden
met een pertinent karakter. Zo
lichttede onder- ministerhet be-
sluittoe. Deze wildeniet ingaan
op de eventuele maatregelen
welkezijnregeringvan plan is te
nemen tegenover Panama. Hij
herinnerdeeraan dat Venezuela
het eerste land was geweest dat
vrijdag nog zich had uitgespro-
ken voor de voortgang van het
democratische proces in Pana-
ma, daarbijuitgaandevan de op-
vatting dat de strijdkrachten de
burgerlijke macht moeten ge-
hoorzamen.

Deze opvatting werd bekend
gemaakt amper drie uur nadat
president Eric Arturo Delvalle
van Panama de sterke man No-
riega had vervangen maar voor-
dat het Panamese parlement op
zijn beurt Delvalle aan de kant
schoof. De Venezolaanse onder-
ministerArteaga wees er nog op
dat de Venezolaanse opvatting
wordt onderschreven door de
vergadering van de acht minis-
ters van Buitenlandse zaken,
welke in Cartagena de Indios
werd gehouden.Bij die gelegen-
heid werd besloten Panama
tijdelijk uit het overleg- orgaan
te bannen.

VRIENDEN
De nieuwe Panamese presi-

dent Manuel Solis Palma ver-
scheen samen met Noriega op
een bijeenkomst in een armoe-
wijk in de hoofdstad. Tweedui-. zend mensen juichten het duo
toe. Een verslaggeverkreeg een

papiertje toegespeeld waarop
stond dat men er "uit noodzaak"
was, "omdat de generaal ons een
doos levens- middelen heeft be-
loofd en jezult begrijpen dat wij
arm en hongerigzijn".President
Solis Palma zei tegenover ver-
slaggevers: "Hier zijn twee
vrienden die met elkaar samen-
werken. Niet een commandant
die bevelen geeft en een presi-
dent die gehoorzaamt". Solis
Palma volgde vrijdag Eric Ma-
nuel Delvalle op die door Norie-
ga aan de kant werd geschoven
toenDelvallezich wilde ontdoen
van de commandant der
strijdkrachten.

Volledig embargo tegen
Panama niet mogelijk

WASHINGTON — Een vol-
ledigeconomisch embargo te-
gen Panama is practischniet
mogelijk. Zo steldede Ameri-
kaanse onder- minister Elliot
Abrams vast van Buiten-
landse zaken. Een dergelijk
embargo zou wel eens een
schendingkunnen betekenen
van de Panama- kanaal- ver-
dragen.Binnen de Panamese
strijdkrachten zouden hoge
officierenzijnontslagen. Vele
honderden miljoenen dollars
aan buitenlands kapitaal
wordt van de Panamese ban-
ken naarhetbuitenland over-
geheveld in verband met de
huidigepolitieke toestand.

De met Interamerikaanse za-
ken belaste Amerikaanse onder-
ministerlegde zijn verklaring af
naar aanleiding van onder meer
een oproep van de Democra-
tische senator Ted Kennedy in
deze richting. Volgens Abrams
moet men zich in ditverband af-
vragen wat de gevolgen zijnvan
bijvoorbeeld een verbod op het
invoerenvan onderdelenvoor de
sluizen in het kanaal. Bij dit
soortgelegenheden moet men al-
tijd met voorzichtigheidte werk
gaan, aldus Abrams. Hij
antwoorddenegatief opdevraag
of deAmerikaanse maatregelen
tegen het bewind van generaal
Manuel Antonio Noriega niet
averechts uitwerkten.

WILLEMSTAD - Zondag
heeft deDienstvoor CultureleZa-ken in depatio vanRust & Burg
aan de cursisten een certificaat
overhandigd als bewijs van het
feit datzijdecursus 'Alfabetisas-
hon Musikal' hebben doorlopen.
De duur van de cursus is vier
jaar.Momenteel zijn er280cur-
sisten.

De docentenHarry Moen,Etzel
Provence en Rignald Yankey
hebben de akte overhandigd aan
decursisten.

CORRECT
Volgens hem heeft de inmiddels
afgezette Panamese president
EricArturo Delvalle almaanden
lang met de gedachte gespeeld
om de commandant van de
strijdkrachten, generaal Manu-
el Antonio Noriega, aan dekant
te schuiven. Uiteindelijknamhij
het definitievebesluit om tot ac-
tie over te gaan. Het optreden

daarbij van de VS was correct,
Aldus Abrams.

De onder- minister doelde op
de recente ontwikkelingen in
Panama, waarbij president Del-
valle aan dekant werd gescho-
ven toen hij probeerde Noriega
een pootje te lichten. Het parle-
ment waarin de aanhang van
Noriegaover demeerderheid be-
schikt verklaarde daarop Del-
valle vervallen van zijn functie
enkoos daarop ManuelSolisPal-
ma als zijnopvolger.

BEVRDZZEN
De pleitbezorgervoor het ver-

zet tegen Noriega, William D.
Rogers, is echter van meningdat
president Ronald Reagan verder
had moeten gaanmet zijnmaat-
regelen. Volgens Rogers moet
men de zaak juridisch aanvat-
ten. Alles opalleszettendzou het
mogelijk moeten zijn dat het
bankwezen weigert zaken te
doen met aanhangers van het
nieuwebewind vanPanama.Ro-
gers heeft begrepen datPanama
bankrekeningen heeft bij vijf
Amerikaanse banken. De voor-
bereidingenmoetenal onderweg
zijn om deze fondsen te bevrie-
zen, zo meent Rogers. De bewe-
ringen van Rogers waren niet
meteen te checken. De VS heb-
ben tot hedentoe het het bewind
van president Solis Palma nog
nieterkend.

Onder- minister Abrams
maakte welduidelijk dat men in
Washington desituatiein Pana-
ma aandachtig analysert. Er is
een lijst van mogelijke pressie-
middelen opgesteld. Wat zijn
echter de mogelijkheden?, zo
vroeg hij zich af. Voorlopig be-
Eerkt Washington zich tot deer-

enning van alleen deregering
van Eric Manuel Delvalle. Want
hij is de werkelijke vertegen-

woordiger van dePanamese na-
tie, aldusAbrams.

ZUIVERING
Sterke man generaal Noriega

blijkt zich te ontdoenvan officie-
ren binnen het leger die hij
kennelijk niet voldoende kan
vertrouwen. Volgens de vice-
voorzitter van de christendemo-
cratischepartij (oppositie), Guil-
lermo Cochez, heeft Noriega
tweekolonels entwee majoorsde
deur gewezen. Een van hen zou
kolonel Marcos Justineszijn, de
chef- stafvan het leger enno 2 in
de militaire hiërarchie. Ook in
diplomatiekebronnen heeftmen
dergelijkegeruchten gehoord.

Bij depersdienstvan hetleger
kon men deze berichten niet be-
vestigen.De omvang van de sta-
kings- acties zou ondertussen
toenemen. Doel daarvan is No-
riega ten val tebrengen.

KAPITAALVLUCHT
Alsgevolg van depolitieke on-

rust is er sprake vaneen enorme
kapitaal- vluchtuithetPaname-
se internationale financiële
centrum. Financiële deskundi-
gen in Miami hebben het in dit
verband overhet onttrekkenvan
miljarden dollarsaan de deposi-
tos bij de in Panama gevestigde
banken. Een deel daarvan is al
overgemaakt naar banken in
Miami. Er wordt ook geld over-
gemaakt naar banken in het Ca-
ribisch gebied en in Midden
Amerika. Zo zegt Gonzalo Val-
des Fauli, de assistent manager
vanBarclays bank in Miami. De
vlucht begon eind verleden jaar
al.Een veegteken in ditverband
is ook de aankondiging van Cre-
ditSuisse, deoptwee nagrootste
buitenlandse bank in de VS, dat
men eind april zijnfiliaal in Pa-
nama gaat sluiten.

INCIDENT
Op de tweede stakingsdag

dinsdag deed zich een incident
voor toen agenten van de Pana-
meseveiligheids- dienstmet pis-
tolenen gewerenop manifestan-
ten schoten ineen derrijke buur-
ten van dehoofdstad. Daar werd
met een potten- en pannen- con-
cert uiting gegeven aan de ge-
voelens van afkeer van het hui-
dige bewind waarop generaal
Noriega zijn stempel zet. Over
hetalgemeen schootmen daarbij
in de lucht. Het schieten begon
toen ongeveer vijftien mensen
vlugschriften uitdeelden onder
het publiek. Een der agenten
raakte bij het schieten gewond.

Militaireninburger dedeneen
invalbij Radio Mundial waar-
van de eigenaarCarlos Ivan Zu-
niga secretaris generaal is van
de oppositie- partij Volksactie.
Hij werd voor verhoor meegeno-
men en later weer vrijgelaten.
Ook werden meegenomen diens
broer Mauro en zijn zoon Carlos.
Eenzelfde lot trofeen der leiders
van de Kruistocht, Milciades
Serrut. De soldaten hebben de
zender vernietigd. Naar aanlei-
ding hiervanliet de directie we-
ten dat"wij weer in deaether zul-
lenkomen wanneer dedemocra-
tie terug is inPanama".

MISBRUIKEN
In het penthouse in Pacific

Heights in San Francisco dat
zij met haar lesbische vrien-
din deelt, praat Cheryl Crane
openhartig over haar bock —dat al is verkocht aan een
filmproducer —, haar verle-
den en haar moeder, die nu
bijna nietmeer filmt.

Crane, een elegante 44-ja-
rige, werd geborenals dochter
van Turner en haar tweede
echtgenoot, derestaurateur
enwereldse- man-van- Holly-
wood Stephen Crane. Al voor
demoord op Stompanato wa-
ren derelaties tussen Cheryl
en de manneninhetlevenvan
haar moeder gespannen.

Crane zegt dat Turners
vierde man,Lex Barker—de
ster in een aantal Tarzan-
films —, haar seksueelbegon
te misbruiken toen zij 10 was.
Zij verdroeg het bijna drie
jaar en het schrijven erover
was het moeilijkste van het
boek.

Zij schrijft datzij, niet-beg-
rijpend, betrokken werd bij
een stiekeme samenzwering
rond iets dat pijnlijk en ver-
keerd was en dat Barker van
zijn macht had geprofiteerd
en haar had gedreigd met
wegzendinguithetgezin, wat
haar het ergste leek dat ie-
mandkon overkomen.

Bij het bestuderen van het
molesteren van kinderen, al-
dus Cheryl Crane, was het
haar duidelijk geworden dat
wat zij had ervaren meer re-
gel dan uitzonderingwas.

"De nadruk van het boek

kwam te liggen op iets dat
veel groter was dan ik en dat
niet meer bestond uit het
proberen recht te zetten van
geruchten", aldus Crane.

Toen Crane tenslotte haar
moeder in vertrouwen nam
over Barkers stiekeme be-
zoekjes aan haarkamer, gooi-
de deactrice hemhethuis uit.

”Pact met de duivel is beter dan geenpact”
Samenwerking VSregering met
Manuel Noriega fel bekritiseerd

DEN HAAG —Al Jaren-
lang wist de Amerikaanse
regering datgeneraalManuel
AntonioNoriegavan Panama
betrokken was bij de Colom-
biaanse drugshandel die
Washington naar eigen zeg-
gen met wortel en tak wil uit-
roeien. Maar pas begin deze
maand is Noriega in de Vere-
nigde Staten aangeklaagd
wegens drugssmokkel en an-
der gangster- praktijken. Bij
diverse Amerikaanse over-
heids- dienstenstaat Noriega
al lange tijd geboekt als een
"brute en onbetrouwbare
dictator", dievan Panama de
spil heeft gemaakt in de La-
tijnsamerikaanse drugshan-
del. Niettemin nam de rege-
ringhetaltijd opvc orNoriega
en kreeg de generaal het ene
na het andere complimentje
uit Washington met een
maandelijkse uitkering van
de CIA, aldus Congresleden
en regerings- functiona-
rissen.

De Amerikaanse politiek te-
genover Noriega werd volgens
waarnemers ingegeven door de
aloude doctrine van de vroegere
Amerikaanse president
Franklin D. Roosevelt: "He's a
sonofabitch, but he'sour son ofa
bitch". Noriega is weliswaar een
"rotzak"naarzolang hijons—de
Amerikanen—helpt, ishij "onze
rotzak". José Blandon, de
vroegere consul- generaal van
Panama in New York en laaste
adviseurvan Noriega, verklaar-
de begin deze maand voor de
grandjuryin Miami dat dePana-
mese generaal geruime tijd
nauw samenwerkt met de Ame-
rikaanse geheime dienst CIA.
De generaal zou hebhen toeges-
taan dat de contras in Panama
werden getraind en zou verder
een rol hebben gespeeld in de
Iran- contra- affaire. Volgens
Blandon beraamde Noriega sa-
men met overste Oliver, de
vroegere medewerker van de
Nationale Veiligheidsraad, een
plan omeen scheepslandingOos-
teuropese wapensnaar de linkse
guerrilla- strijders in El Salva-
dor te sturen. De bedoeling was
de Nicaraguaanse regering de
schuld van de wapenleveringen
in de schoenente schuiven en zo
aan te tonen dat de Sandinisten

hun gevaarlijke linkse revolutie
exporteren.

WAARDEVOL
Noriega werd door Was-

hington zo waardevol geacht in
de strijd tegen het communisme
dat zijn drugs- en andere snode
praktijken aanvankelijkdoor de
vingers werden gezien, aldus le-
den van de senaats- commissie
voor buitenlandse betrekkin-
gen. De commissie isvrijwel on-
middellijk na de gerechtelijke
aanklacht tegen Noriega begon-
nenmet hoorzittingenover de in-
ternationale drugshandel,
Daarbij is de filosofie van de
regering dat "een pact met de
duivel beter is dan helemaal
geenpact" fel gekritiseerd.

De senatoren JohnKerry (De-
mocraat) en Alfonse D'Amato
(Republikein) van de zommissie
verwijten de regering- Reagan
de nationale veiligheid op het
spel tehebben gezet door inzee te
gaan met "uitschot" als Noriega.
D'Amato laakte het dat rege-
rings- functionarissen de Pana-
mese generaalprobeerden te be-
schermenomdathij"nuttig werd
geacht voor onze militiare ge-
meenschap en inlichtingen-
diensten". "De regering van Pa-
nama is veranderd in een groot
misdadigbedrijf en generaal No-
riega is voorzitter van deraad
van bestuur", aldus de senato-
ren. VoorzitterKerry verklaar-
de verbijsterd te zijnover hetfeit
dat de Amerikaanse drugs- be-
strijdings- dienst(DEA) al jaren
afwist van Noriega's drugs-
praktijken, maar hem onge-
moeid lietomdat, zoals het heet-
te, hij "waardevol" informatie
kon geven over andere
drugszaken.

OMMEKEER
De recente ommekeer in de

Amerikaanse houding tegeno-
ver Noriegakomt ophet moment
dat de regering- Reagan steeds
beseft dat de Latijnsamerikaan-
se drugshandel een groeiende
bedreiging vormt voor de veilig-
heids- belangenvan de VSin het
gebied, zo menen waarnemers.
De Amerikanen hebbende cocai-
ne- handel tot nu toe vooral ge-
zien als een gif dat de Ameri-
kaanse markt overspoelt en de
gezondheid van debevolking be-
dreigt. Dat de cocaine- handel

ooknog eens een "politieke tijd-
bom" kon worden, is ernstig on-
derschat. De problemen met No-
riega hebben volgens waarne-
mers de Amerikaanse regering
met de neus op het feit gedrukt
dat de Colombiaanse fel anti-
Amerikaanse cocaine- maffia
meer invloed op de generaal
heeft danWashington.

Terwijl deAmerikaanse rege-
ring dacht haar "Son of a bitch"
Noriega voor haar ideologische
karretje tekunnenspannen,ver-
kocht de generaal voor veel geld
zijnziel aan deColombiaanse co-
caine- baronnen van het be-
ruchte Medellin- kartel en aan
de Cubaanse leider, Fidel Ca-
stro. Ex- adviseur Blandon zei
dat hij persoonlijk getuige was
van een bijeenkomst in 1984 in
Havanna waarbijCastro bemid-
delde in een conflict tussen No-
riega en enkele drugs- hande-
laars van het Medellin- kartel.

Dit kartel, dat meer dan 80
procent van de cocaine- handel
naar de Verenigde Staten be-
heerst, heeft de "totale oorlog"
verkaard aan Washington we-
gens deAmerikaanse drukop de
regering van Colombia drugs-
handelarenuitteleveren.De Co-
lombiaanse cocaine- bazen steu-
nen volgens Amerikaanse rege-
rings-functionarissen linksegu-
errilla- bewegingen in Midden-
Amerika en hebben nauwe ban-
denmet de Cubaanse leider, Fi-
del Castro. Het drugskartel is
volgens de gepensioneerdegene-
raal Paul Gormanvan het Ame-
rikaanse zuidelijke commando
"zo wijd vertakt, zo rijk en zo
machtig dat het letterlijk rege-
ringen kan kopen en gehele sa-
men- levingen kan ont-
wrichten".

ACUUTGEVAAR
De Amerikaanse ex militair

verklaarde verder tegenover de
senaats- commissie dat het
drugskartel tevens "de gehele
wapenmarkt in Latijs- Amerika
in handen heeft" en dat het zijn
dienstenaanbiedt aan "terroris-
ten, saboteurs, spionnen,
opstandelingen en subversie-
ven". "De drugshandel vormt
een duidelijk en acuut gevaar
voor de democratie in landen die
van oudsher vrienden en
bondgenoten van de Verenigde
Statenzijn".

Gorman uitte scherpe kritiek .
op deregering- Reagan die zich
volgens hem blind staart op het
"Sovjetrussische bruggehoofd'
Nicaragua en daarbij volstrekt
voorbij gaat aan het gevaar van
de drugshandel voor depolitieke
positie van de VS in Midden- en
Zuid- Amerika. Hij merkte op
dat de VS een uitgebreid in-
lichtingen- netwerkhebbenover
de politieke conflicten in Mid-
den- Amerika, terwijl "er geen
vergelijkbaar netwerk is opgezet
op het gebied van de internatio-
nale drugshandel". De kritiek
van Gorman wordt gedeeld doof
tal van deskundigen, volgens
wie de cocainehandelnet zo ont-
wrichtend is als deburgeroorlo-
gen inElSalvadorenNicaragua-

Stak als meisje haar moeders minnaar dood
Dochter van Lana Turner

bevecht verleden in memoires
SAN FRANCISCO —Warendèmemoires van de

dochters van Joan Craw-
ford enBette Davis wraak-
nemingen voor wat hun
moeders hen in hun jeugd
onthouden zouden heb-
ben. Die van Cheryl Crane
zijn meer een exorcisme —
niet van een boze moeder,
maar van eigen spoken uit
hetverleden.
' De dochter van Lana Tur-

ner hoefde "Detour: A Holly-
wood story" niet te schrijven
om naam te maken. Dat had
zij 30 jaar geleden als meisje
van 14 al gedaan, toen zij op
Goede Vrijdag 1958 ingreep
ineen steedsdreigenderruzie
tussen Turner en haar min-
naar, de mafioso Johnny
Stompanato, en deze
doodstak.

HoewelCherylwerdvrijge-
sproken bleef het incident
haar voor de rest van haar
jeugd achtervolgen. Zij liep
weg van huis, probeerde
zelfdoding en zat een tijd in
een psychiatrisch ziekenhuis
en twee verbeterings- ge-
stichten.

Crane vertelt dat zij het
boek eerst had willen schrij-
ven om de legenden te ontze-
nuwen die rond het drama
van Goede Vrijdagzijn ont-
staanen diehet uitgangspunt
vormen voor allerhand fictie-
ve en feitelijke literaire en
filmverslagen, waaronder,
het meest recent, Woody Al-
iensfilm "September".

"Er waren zoveel misvat-
tingen", aldus Cheryl. "Of
mijn moeder had het gedaan
en ik nam de schuldop mij, of
ik had een verhouding met
Stompanato en was buiten
mezelf van jaloezie, of mijn
moeder was dol van jaloezie,
oferwas eenonbekendederde
in het spel".

Wat vooral om woedend
van te worden was geweest,
was een lezingvan B.D. Davis
in haar memoires over haar
moeder,Bette Davis.

"Ik duikmiddenin hetboek
op en ik heb, zonder dat mijn
moeder het weet, een verhou-
ding met die man. En ik heb
haar (Davis) zelfs nog nooit
gezien", zegt Crane.

Crane vond op zeker
ogenblik dat zij sterk genoeg
was om de gebeurtenissen
van weleer opnieuw te bele-
ven en naar waarheid op te
schrijven. STAR BABY

De incidenten werden in
den huize Turner nooit be-
sproken. Crane kreeg geen
begeleiding. Haar moeders
wens was dat men het alle-
maal zou vergeten.

Door de psychologische
schade die door Barker was
veroorzaakt en haar afge-
schermde leven als "star ba-
by", was Crane geestelijk en
emotioneel zonder afweer
toen zijmoestzienklaarteko-
men met Stompanato's dood
en de gevolgen.

"Ikvond megeenerg aardig
of goed wezen", aldus Crane,
die haar kinderen omschrijft
als jarenvan verwenning, af-
schermingen domheid. "Toen
werd ik opeens niet alleen
voor de leeuwen gegooid,
maar ook nog geconfronteerd
met deduisterderkant van de
maatschappij. Ik stond met
een been in Beverly Hills en
met het andere in de gevan-
genis.

Moeder en dochter bespra-
ken de affaire- Stompanato
pas toen laatstgenoemde aan
haar boek begon. In een va-
kantie- weekeinde van 1986
las Crane haar moeder de
hoofdstukken over Goede
Vrijdagvoor.

Turner, zegt zij, had haar
handen in de hare genomen
en gezegd: "Cheryl, heb ik je
nooit gezegd hoezeer ik op
prijs stelde wat je voor me
deed? Heb ik jenooit verteld
hoe dankbaarik was?"

Toen gingen zij over Stom-
panato praten en over alles
wat zij meer dan30 jaar niet
besproken hadden.

SOB-POLICY
Het besef dat de "sob-policy

(son of a bitch) ten aanzien vaO
Noriega nietalleenheeft gefaald
maar er ook voor verantwoorde-
lijk is dat de corrumperende
macht van de cocaine werd ofl'
derschat, heeft deAmerikaanse
regering plotseling erg bezorgd
gemaakt over haar belangen i"
deregio. Kort na deaanklachtte-
gen de Panamese sterke man>
meldden Amerikaanse rege-
rings- functionarissen en enkele
Hondurese politici dat het Hon-
durese leger betrokken isbij he*
drugsnetwerkvan Noriega en de
Colombiaanse maffia.Hondura8
is net alsPanama eenbelangrijk
strategisch land voor de regf
ring- Reagan. Het is een basi 3
voor decontras diestrijdentegef
het Sandinistischeregime in Ni'
caraguaen deAmerikanen porfl'
pen honderden miljoenen dollar*
aan hulp in het land.

"Dit is ietswat volledig uit&
handkan lopen", alduseen hog*
functionaris uit Honduras. "W«
kunnen nietop tegen de enorrfl6
hoeveelheid geld die deColomh1'

aanse drugs- handelaren biede 11
en als het leger eenmaal gecof'
rumpeerd is,kunnen wij hetnie*
meer beheersen". De CIA en he1

Amerikaanse ministerie V& 11
Buitenlandse zaken verklaa 1"
denbang te zijn dat de HonduT*'
se militairen inruil voorcocainf
dollars het op een akkoord)*
gooien metNoriega en deColc-ö 1'

bianen en hun steunvoor de do°f
de VS gesteunde contras.
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AGENDA
BONAIRE

POLITIE: 8000BRANDWEER: 8222TAXICENTRALE: 8845HOSPITAAL: 8900
LANDFILL teLagoen: maandagt/m vrijdagvan 07.00-16.00 uur; zaterdag 08.00-12.00w; zondag gesloten.

OPENBARE BIBLIOTHEEK(openingstijden voor hetpubliek)
maandag en donderdag van 14.00-18.00i7n/? lnsda9 en vr'ida9 van 08.00-12.00/

uur; zaterdag van 10.00-12.00
(openingstijdenvoor lezers)
W!>ensdagvan 14.00-19.00uur.
P°STSLUITING: maandag t/m vrijdag
«"getekende stukken 15.45 uur; gewoneSUjkken 16.30uur.
SERVICE CLUBSj^anis:donderdagavond 19.30uur - Hotel

k'ons: informatieE. Felipa,tel.: 8546/8238.L^und Table: elke tweede maandag -Terra Corra.no'ary: woensdag 12.00uur-Hotel Bonaire.

BESTUURSKANTOOR EN BEVOLKING:£jj°o-12.00/14.00-15.30 uur loketten geo-

[JU2IEKBIBLIOTHEEK: voor bezichtiging
ho n 9elieve contactopte nemen met deer Rudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.

q°J-IT|ECLUB (Weg naar Willemstoren):
(dm 0Dvriida9van 20.00-24.00uur; za-lßraagvan 12.00-24.00 uur.

(gezaghebber): elkedonder-
"«9van 09.00-11.00 uur op het Be-
dan ntoor'Kralendijk; laatste donder-
Rf9 van de maand van 10.00-12.00uur te

na?rKOLISHI (,el" 8198): verzameling Bo-
dj ®aanse schelpen en koraal; open van'nsdag t/m vr jjdagvan kj.oo-12.30 uur -Ka Va Nikiboko Zuid 3.

LVV- "■

dam openmgBtyden slachthuis maan-
16nnm woensda9van 07.00-12.00/13.00--"uo uur en donderdag en vrijdag van

1.00/11.30-14.30uur.

ton liROKU1-TURAL BONEIRU: 20.00uur
"eelworkshop - JeugdhuisJongBonaire.

<4maart)
"ERISTENSCHIP: 07.00-02.00 uur- vert. BonTrad.

°*WBernarduskerk Kralendijk:
u^9elijks 18.45 uur; zondag 08.30 en 19.00

JofomotokerkAntriol:
19.30uur; zondag 09.00 en 18.00

Ludovicuskerk Rincon:
Ud9elijks, ookzondag, 19.30uur.

Ingezonden
Beeld Stuyvesant terug naar de stad
HET ZIEN VAN de foto in de
Amigoe van 29 februari 1988
van de onthulling van het beeld
van Peter Stuyvesant, nu44 jaar
geleden, deed bij mij weer een
lang gekoesterde wens naar bo-
ven komen. Op gevaar af de ge-
hele Peter Stuyvesant College-

gemeenschap tegen mij in het
harnas te jagenmeen ik er toch
goed aan te doen mijn mening
naar voren te brengen.

Het beeld van de vroegere di-
recteur van Curasao hoort niet
verscholen te staan tussen een
paar bomen ergens langs de
Schottegatweg Noord. Peter
Stuyvesant woonde in de stad,
werkte in de stad en maakte ge-
schiedenis in de stad. Stuyve-
sant regeerde vanuit Fort
Amsterdam. Hij woonde in het
gouvernements- huis. Volgens
mij moet het beeld dan ook daar
staan.

De naam 'Gouvernement-
splein' klinkt dor. Geef het de
naam van Peter Stuyvesant. Ik
wil niet uitsluiten, dat Stuyve-
sant nooit op de Schottegatweg
Noord is geweest. Het staat
echter onwrikbaar vast, dat
Stuyvesant vaak vanaf het Gou-
vernementsplein naar de zee
heeft zitten turen en dagelijks
vele malen over het plein heeft
gelopen. Langs de gehele water-
kant van dePunda proeft men de
zeventiende eeuwse Neder-
landsetijd. De huizen en gevels
van de Handelskade. Het gou-
vernements- huis van 1635. Op
deze plek zette Stuyvesant in
1642voor het eerst voet aan wal.
Inmijnogen deideale plaatsvoor
het beeld. Het beeld van een
dappere man uit ónze geschiede-
nis moet niet worden wegges-
topt, verstopt bij een modern ge-
bouw langs een racebaan.

Wij lokken toeristen naar ons
eilandom tekijken naaronze ko-
loniale gevels,een stukjeNeder-
land in het Caribisch gebied.
Wellicht kan Stuyvesant 316
jaarna zijn dood mee helpen met
een standbeeld en een plein dat
naar hem genoemd is. Hetplein
vormt reeds een natuurlijke ver-
binding tussen de bogen van het
Fort en de Handelskade. Vertelin folders en brochures wie en
wat Petert Stuyvesant was. No-
dig detoeristen uitom naar dezelandmark te komen kijken.

DeAmerikanen kennen PeterStuyvesant. Zij zullen in het
beeld ook een stukje 'thuis' her-
kennen. Van 1646tot 1664 was
hij directeur- generaal van
Nieuw-Nederland (de staat New
York). In 1664 gaf Stuyvesant
Nieuw-Amsterdam aan de En-
gelsen. Vanaf dat moment werd
het Engels devoertaal in Ameri-
ka. Midden in New York ligt
Stuyvesant Village. Op Stuyve-
sant Square in Manhattan staat
een beeld van Stuyvesant. In de
Columbia University bevindt
zich een enorm gebrandschil-
derd raam van Stuyvesant. Ik
hoor de toeristen straks al zeg-
gen: 'Hey, isn't that a statue of
OUR Peter Stuyvesant?'

PSC- gemeenschap. Wees
edelmoedig. Geef Willemstad
haar vroegere directeur terug.
Haal het stoere beeld onder de
bomen vandaan en help de stad
aan een nieuwe toeristische
attractie. Begin een campagne
om hetGouvernèmentsplein een
nieuwe(oude) naam tegeven. En
een fundraising om de kosten
van de verplaatsing te dekken,
zal geen probleem zijn.

Naam en adresbij
deredactie bekend

InomgevingPuerto Rico

Bootje met illegale
Dominicanen vergaan
raS«N JUAN —Bij een speu-
ov lna netvergaanvan een
verbeladen boot met Domi-
jcaansestaatsburgers in de

kTffving van Puerto Rico
reTf meneen Paar stoffelijke
Qaf

en geborgen. Men vreest
g ruim veertig mensen bij
i 2e schipbreuk zijn omge-

tieK havenpoli-
W u°n een grootscheepse actie

bekend werd dateen bootje
den Waarschijnlijk 45 opvaren-n vergaanwas. De inzittendenvilti1 op weg naar Puerto Rico
Ba i?bedoeling dit eilandille-WartL" lnnen te komen in af-
Reriv? jgvaneen gunstige gele-
StAt dom naar de Verenigde
hetae

a\"°,ver te wiPPen". Over
het k al niensenaanboordvan
Üiku °otJ> bestaat geen duide-
e'JShei d. Het drama moetzich al
afplpaar,dagen geleden hebben'sespeeld.

VS betalen
geen huur voor
Panama-kanaal

WASHINGTON—De Vere-
nigde Statenzijn ingegaan op
hetverzoek van de doorgene-
raal Noriega afgezette presi-
dentEric ManuelDelvalle om
hetbetalen vanhuur- pennin-
genvoorhetPanama- kanaal
te stoppen.

Een hoge functionaris maakte
ditbekend. De Amerikaanse on-
der- minister voor Interameri-
kaanse zaken Elliot Abrams
maakte duidelijk dat Was-
hingtonsteun zal geven aan een
campagne van de Panamese op-
positie om Amerikaanse banken
dePanamesetegoeden in deVer-
enigdeStatentelatenbevriezen.
Dit moet dan gezien worden als
een gebaar tegenover Delvalle.
Deze werd door leger-leider ge-
neraalManuel Antonio Noriega
aan de kant geschoven met ge-
bruikmakingvan hetparlement
toenDelvalle aantstaltenmaak-
teomhem, Noriega, teontslaan.

De stakingsactie in Panama
zouin omvang verderzijn toege-
nomen. Ook artsen zouden zich
hebben aangesloten bij de sta-king en alleen eerste hulp-
dienstverlenen. Met ingangvan
donderdag krijgen winkels en
bedrijveneen boetevan tweedui-zend dollar opgelegd als men de
staking steunt, waarbij zij ook
hun vestigings- vergunning
riskeren.

BERGEN MOEILIJK
ken iTT&is hetbootJe vertrok-
ken ir, i, tpr°vincie ffigey> gele-cal"Toosten van deDomini-keSnt ?epubliek- Vissersin het
dat a zeegebied beweren
gent meeste schipbreukelin-kanf fnlhebbenSezienveilig de»c te bereiken, waarna mencogen onderdook opPuerto Ri-
ttien tl £r$envan dewaargeno-. " stoffelijke resten is volgens
cia" com mandantCesar Gar-hn„!rg moeiliJk omdat men met
Tfee te maken heeft.

Wd kwam aan hetlicht
ljn °-e Amerikaanse vreemde-
nica P°litieeen illeSaleDomi-
tion^n aanbiela die daarna zijn
teua voorbij- praatte. Deze ver-
hout op de zes meter lange«ten. boot onder meer acht°u*en hadden gezeten.
«ich 1S met de eerstekeer dat
Wteeniiramp voltrekt met een
ger„ Welke Dominicaanse bur-
Üicn naar de overkant, Puerto1io^; ôet brengen. DaarvoorueV "ink betaald worden,

waarbij het bedrag per persoon
kan oplopen tot een paar hon-
derd dollar. De slechte econo-
mische toestand in de Domini-
caanse Republiek met zijn grote
werkloosheid doet veel Domini-
canen besluiten hun geluk te
proberen in de Verenigde Sta-
ten, ook al moet ditgebeuren op
illegalewijze.

In januarimet3,6procent omhoog

Toerisme blijft stijgen
KRALENDIJK — Zoals alverwacht magworden, is over demaand januariweer een beter resultaat bereikt ten aanzienvan het toeristen-bezoek dan hetafgelopen jaarover dezelfdemaand het gevalwas. Het aantal toeristen steeg met 3,6%.
Amerika, NederlandenDuits-

land doen het nog steedsgoed op
Bonaire en ook derest van Euro-
pa geefteen positiefbeeld tezien.
Canada is iets achteruit gegaan
en dat was ook het geval met
Venezuela en Colombia. Zekerde laatste twee Latijns- ameri-kaanse landen zorgen dus niet
voor een verrassing. Ook het

aantalbezoekers uit Aruba zak-
te opzienbarend in deze eerste
maand van het jaar.

Het aantal toeristen dat deze
maand januariBonaire bezocht,
was 3428 en is ruim honderd
meer danin januari1987.Ook de
maand februari geeft reeds aan
dat het aantal bezoekers in stij-
gende lijnblijft.

Het totale beeld voor januari
ziet er als volgt uit:
januari '87 januari '88

Verenigde Staten 1908 2079
Canada 480

323

Venezuela 164 142
Colombia 162 138
Argentinië 18 14
RestZuid-Amerika 24 52
Dominicaanse Republiek 24 23
Trinidad/Tobago 1 3
Rest Caribisch gebied 16 2
Nederland 246 359
Duitsland 28 46
RestEuorpa 69 157
Aruba 146 65

KRALENDIJK - In het zicht
van het tweede Internationale
Vistoernooi, dat door deBonaire
Nautical Club wordt georgani-
seerdoverveertien dagen, hebben
deBonaireaanse vissersLioSole-
ano (links) en Perul Soleano
(midden) laten zien, water uit de
waterenrond heteilandkan wor-
den gevist. Twee levensgrote ba-
lau's (zwaardvissen) waren de
buit. Ophetkomende vistoernooi
zou metdezevangstgeen slechtfi-
guur zijngeslagen.

Onderstaand volgt het
laatste deel van de 'open
brief van notarisElco Ro-
sario aan de gouverneur,
deministers en allepolitici
van de Nederlandse Antil-
len. Het eerste deel publi-
ceerde de AMIGOE op 1
maart. Vanwege een
technische storingkonden
wij het slot- deel gisteren
nietpubliceren.

HOOFDREDACTIE

SAMEN
Ik ben hetechter nieteens met

die konklusie. Enkele redenen
waarom niet:

—velevolkeren, dieinhet ver-
leden in gevechten op leven en
dood tegen elkaargewikkeld zijn
geweest, zijn er in geslaagd, na
besloten te hebben om met el-
kaar samen telwerken, zich te
ontwikkelen tot sommigevan de
meest sterke naties, zoalsNeder-
land en de VerenigdeStaten van
Amerika. Wij zouden dat ook
kunnen.

-r niemand kan ontkennen
dat onze eilanden en hun bevol-
kingen, ondanks denogbestaan-
de verschillen, dichterbij elkaar
staan dan zeg, 10, 15 of 20 jaar
geleden.

—hetis tochwaar datde mees-
tevan ons, als we in het buiten-
land zijn, onszelf Nederlandse
Antillianen noemen en ons dat
ook voelen? Ik weet datvan mijn
praktisch 10jaarervaringinNe-
derland. Waarom zouden wij dat
niet ook zo kunnen appreciëren
als we op onze eigen eilanden
zijn?

— en de zovele zeer sterke fa-
milie en andere socialebanden
dan, dieer bestaan tussen velen
van ons, dievanverschillende ei-
landenkomen?

— een van de sterkefaktoren
van natie- opbouw is: ge-
meenschappelijk verleden, ge-
meenschappelijk erfgoed. Ofwe
hetnu leuk vinden ofniet, het is
een feit dat ons met Nederland
verbondenkoloniaal enpost- ko-
loniaal verleden door veleAntil-
lianen ervaren wordt als een be-
langrijk deel van hun erfgoed.
Dat verleden, datvele meest le-
lijke slavernij- herinningen op-
roept, maarwaaraan ook sommi-
ge van onze meest waardevolle
zaken zoals ons juridischsys-
teem, onze vrijheidsliefde en on-
ze democratische waarden, ver-
bonden zijn.

Wij moeten ons realiseren dat
natie- vorming niet iets is dat
vanzelf, automatisch, tot stand
komt.

KORTZICHTIGHEID
Indien we nietkijken, kunnen

we gemakkelijk prooivallenaan
die merkwaardige aantrek-
kings- kracht van voormeld
symptoom van KORTZICHTIG-
HEID, dat negatief insularisme
en terugvallen op onze be-
schermde groep van mede- ei-
landbewoners, daarbij verge-
tend acht te slaan op de algeme-
nekoers van de wereld- geschie-
denis, dieons dringt onszelf open
te stellenvoor meereenheid met
anderen.

Maar zelf indien en wanneer
wij bereid zijn om de duidelijk
aanwezige ingrediënten voor
een sterke natie- vorming te er-
kennen zelfs danzou datniet
genoeg zijn. Natie- vorming is
eenkontinu proces van hard, se-
rieus, toegewijd en konstruktie-
ve arbeid, datsterkebegeleiding
nodig heeft van vooral U, dames
en heren, onze landelijke verte-
genwoordigers.

OPEN BRIEF van
notaris Rosario

Ik zou hier enkele aanbevelin-
gen in dezewillen geven ter ver-
dere overweging, studie en uit-
voering.— meer fondsen zouden be-
schikbaar gesteld moeten wor-
den om bestemd te worden voor
allerlei aspekten van natie-vor-
ming, zoals bijv. nationalesport-
en kultureel verwante bijeen-
komsten.— benoeming van een om-
budsman, ofmisschien zelfs een
stuurgroep, met de taak om
symptomen en tendenties van
negatief insularisme op te spo-
ren; met suggesties te komen en
wegen te vinden voor debestrij-
dingdaarvanen ookomwegen te
vinden voor de bevordering van
het natie-vormings- proces.— landelijke bestuurs- en
andere instellingen moeten
meer informatieomtrenthun or-
ganisatieen dienstverlening ge-
ven via de media op alle eilan-
den; bijvoorbeeld via de op-
richting van landelijke over-
heids informatie dienstenop elk
eiland. /

— meer uitwisseling tussen
onze eilanden zou gestimuleerd
moeten wordenvan mensen (in-
dividuelen, groepen, politici,
vak- verenigings- leden, etc.)
ideeën en ervaringen.— meer informatie zou gege-
ven moetenworden opscholenen
via andere onderwijs- en infor-
matie kanalen, over de andere
eilanden, hun geschiedenis, ge-
woonten, bevolkingen en over
aangelegenheden, die totons ge-
meenschappelijk erfgoed
behoren.

—onze politici zouden, terwijl
zij metlandelijke aangelegenhe-
den bezig zijn, geen inmenging
mogen dulden van eilandelijke
aangelegenheden en problemen.— nationale sportwedstrijden
voor de jeugd,bijvoorbeeld een
Antilliaanse jeugd olympiade,
zouden bevorderd moeten
worden.— vorming van landelijke po-
litieke partijen.— wij hebben verschillende
top- conferenties gehad, die ge-
wijdzijn aan dezaakvan de her-
strukturering van de Neder-
landse Antillen, waar praktisch
alleen gesproken werd over de
vorm van ons staatkundig be-
stel. Hetzou een helegoede zaak
zijn een mini- topconferentie
over onze natievorming te orga-
niseren.

POSITIEF
De meest belangrijke aan-

beveling echter is dat U, dames
en heren, onze landelijke verte-
genwoordigers, meerPOSITIEF
LEIDERSCHAP tonen.

Zolang U de titels draagt van
gouverneur, ministeren Staten-
lidvan de Nederlandse Antillen,
en zolang ons volk U niet een
duidelijken definitieve indicatie
gegeven heeft om de Neder-
landseAntillen uit elkaar te la-
ten vallen, heeft U demorele en
konstitutionele plicht om voort-
durend te blijven arbeidennaar
meer eenheid tussen onze men-
sen. U heeft debevoegdheden, U
heeft de middelen en U kunt de
fondsen beschikbaar stellen om
zulks te doen. U dient die
machten ten goedete gebruiken.

U bent dat jegens ons allen
verplicht vanaf de eerste tot de
laatste dag dat U Uw titels
draagt.

Want....we zijn allen welis-
waar eilandbewoners, maar bo-
vendien, en zelfs ook meer, zijn
wij Nederlands Antillianen.

ELCOS. ROSARIO
Notaris,

St. Maarten

Voor tweede keer binnen week

Dader steekpartij
ontkomt aan politie
PHILIPSBURG — Voor de
tweedemaalbinneneenweek
deed zich op St Maarten een
steekpartij voor, waarbij de
daderwist te ontkomen.

De vorige week betrofhet een
steekpartij met dodelijke afloop,
waarbij David Ambrose Gumbs
hetleven verloor. De dader wist
te ontkomen in deheuvels, toen
hij er in slaagde een drukkever-
keersweg over te steken, waar-
door de achtervolgende politic
hem nietkon overmeesteren.

Hettweede geval speelde zich

afgelopen dinsdag af te Sucker-
garden, waar twee buitenlan-'
ders ineen gevechtwaren gewik-
keld, waarbij een van hen de an-
der een steekwond toebracht in
de linkerzij. Ook dit slachtoffer
werd door omstanders naar het
hospitaal gebracht. Hij verkeer-
de in kritieke toestand. Hoewel
later enigeverbetering intrad, is
hij niet buiten gevaar. De dader
is voortvluchtig, maar depolitie
beschikt over een uitstekend sig-
nalement, en hoopt deman spoe-
dig tekunnen arresteren.

■ —».

BOTICA BONAIRE N.V.
HEEFT VACATURE VOOR EEN

! ASSISTENT(E) APOTHEKER
Handgeschreven sollicitaties te zenden aan:

BOTICABONAIRE N.V.
KAYA GRANDI 27
(P.O. BOX 7)V _ KRALENDIJK-BONAIRE.

Koersen Centrale Bank
NOTERINGENCENTRALEBATIK VAMDE NEDERLANDSEAN-
TILLENGELDIGOPDONDERDAG3MAART1988EN TOTNA-
DERORDER:

USDOLWfI 1.77 1.78 1.80
CANDOIIAR 1.395 1415 1.435
PNDST6RUNG 3.08 3.135 3.195
N€DGLD 92.89 93.61 94.41
BOUVfIR — — —ZW FRANCS 126.34 127.06 127.86
FR FRANCS 29.74 30.84 31.54
DUITS€MfIfIK 104.41 105.13 105.93
SURGID — 100.07 102.59
ITUfl€ 1.10 1.40 1.46
AR FLORIN 98.00 100.00 10020
KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER-
LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE-MENT VAN FINANCIEN EN GELDIG VANAF HEDEN 3 MAART
1988 EN TOT NADERORDER.
9.75% 08UGATI€L€NING€NP€R 85/89 997313 % 08UGAT1€L€NING€NP€R 86/90 1041412 % OBUGffII€I€NING€N P€R 88/92 1042910.5 % OBUGATI€I€NING€NP€RI9BB 1001910.25% 08UGATI€l€NING€N 1986 P6R 1990 10043HET EFFECTIEVE RENDEMENT OP ALLE OBLIGATIELENIN-GEN BEDRAAGT 10.02%.

DEAANKOOPVAN OBLIGATIELENINGENKAN GESCHIEDENBIJ HET LOKALE BANKWEZEN.

/*2g&pnio <nDUSTRIRL DE UEfIEZUEIA
*-■JT^SÉ- maakt de wisselkoers bekend

w mf. ■■ ~mmm*f

van de BOL IVAR, geldig tot
VRIJDAG 10.30 uur

ra.h AANK??P VERKOOPCash Cheque ,. /-5.40 ’.5.60 ’-6.60
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Metdiepleedwezenmakenwij hetplotselingeoverlijdenbekendvan de
heer:

tDiego Delf incio Crestian
beter bekend als:

Diego Directeur van Erven CD. Crestian N.V.
Namens de weduwe:Mevr. JennyCrestian-Finies
Zijn kinderen ■ : Aura Wjjngaarde en familie

Lupita St. Jagoen familie
Jessy, Jean,Mavalda, Ericson, Al-
bert Crestian.

Zijnbroers en zusters : EmeUano Crestian en familie
El via Molinaen familie
JanCrestian en familie
SoeurMagda Crestian
Cornells Crestian Jr.en familie
Franklin Crestianen familie
JuliaMaria Curiel enfamilie
Eddy Crestianen familie
Emma Johannesen familie
Rose-Marie Vinck en familie.

Zijn kleinkinderen
Zijn ooms : Cris Ellis en familie

JanEllis en familie
Julio Molinaen familie

Zijn tantes : Maria de Roa en familie
UrsulitaElisabeth enfamilie
JuliaGomezen familie
Angelina Jangaen familie
PaulinaAnthony en familie
Isistra Josephenfamilie
Malta Jansenenfamilie.

Nichtenenneven
Overigefamilieleden : Fïnies, Molina, Armstrong, Pietersz,

Curiel, Johannes, Vinck, Meiaan, El-
lis, de Roa, Elisabeth, Gomez, de
Groot, Bishop, van Trikt, Joseph,
Janga,Anthony,Pourier, Piar,St Ja-
go, Wqngaarde,Wanga, Martinez.

Begrafenis vindt plaats, op zaterdag 5 maart om 16.00 uur op de
Roomskatholieke Begraafplaats teRincon, Bonaire.
Vanaf 14.00uur gelegenheidtot condoleren op het adres: Kaya CD.
Crestian no. 7 opRincon, Bonaire.
Voor debegrafenis zalereen HeiligeMiswordenopgedragenindeSan
Loduvicus Beltran-kerk.

DANKBETUIGING
Gaarne willen wijonze dankbetuigen voor Uwblijkvan be-
langstelling en medeleven ons betoond na het overlijden
van onze onvergetelijke man en vader

Hendrik Juliaan van Velzen
Onze speciale gevoelens gaan uit naar hen, die aanwezig
waren op debegrafenis, alsmede naar al diegenen diein de
vorm van bezoek, bloemen of schriftelijk van hun medele-
ven hebben blijk gegeven.

Het bewees ons, dathij voor velen ietsbetekend heeft!
Dit is voor ons een grote steun.

Mw. deweduwe Albertinavan
Velzen-Frans enkinderen.

Voor zijn zielerust worden 3 Heilige Missen opgedragen in
dekerk van Suffisant
Donderdag 3 maart om 18.30uur
Zaterdag 5 maart om 18.00uur
Maandag 7 maartom 18.30uur.

DONDERDAG 3 MAART 1988
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WKIW'ICAm mmmffl/irWlV\ka\ës* liom naar «4Arj

v| „Moniiet w
Punda

Pietermaai 20
Groot assortiment
KINDERFIETSEN

i (meer dan 40 soorten)

GEVRAAGD
VERKOPER

Vereisten:
* Diploma Mavo
* Kennis van de Spaanse

en Engelse taal.

Persoonlijk aanmelden bij:
Madurostraat 4

GEVRAAGD
ASSISTENTE

met leidinggevende capaci-
teiten.
Vereisten:
* Diploma Havo of hogere

opleiding
* Kennis van de Spaanse,

Nederlandseen Engelse
taal.

Brieven met curriculum vitae
en pasfoto te sturen naar Ma-
durostraat4.

TEKOOP ""^|
AANGEBODEN:
GROOT HUIS

aan Graham Bellstraat 19 I
erfpachtgrond630m2; 3ruime
slaapkamers; 2 badkamers;
overdekteporch; deepwell.
Prijs: ’.88.000.-.

Telf.: 626151

HET KATTEN- \
HOK . ,

zit vol leuke gezondeK^poezen. -?#*&-
-l Wie komt er één halen uit het
\. dierenasielopParera?

everkrijgbaar. Een weldaad voor Uw huid.

CTACYD DERMA
olledige lichaamsverzorging. Gebaseerd op niet al-
e bestanddelen.

Exclusief agent: SAMTAS N.V.
Tel.: 79047.

®S.E.LMADURO& SONS
(CURACAO), INC.

VAKATURE
voor een

MANNELIJKE KRACHT
in de debiteuren scheepvaart administratie.

Funktie : Supervisor Ships Accounting.
Funktie-eisen : Minimum Havo met PD diploma

Vaardigheid Engels en Nederlands
Goed contact houden met klanten
Leiding geven.
Ervaring heeft voorkeur.
Psychologische- en medische test nood-
zakelijk.

Sollicitatie : SchriftelijkmetcurriculumvitaeS.E.L.Maduro
& Sons (Curacao), Inc., t.a.v. Accounting De-
partment, P.O. Box 3304, Curacao. j

QUALITY CANDY SINCE 1919 "\
SWEETWISTS WffRW ~„n„,w

f DON'T REPLACE IT -REFACE IT! A
Bathtubs, Sfe> Sinks, Even Ceramic TieI Let us redecorate your 11I bathroom or kitchen with I ? 11,50j?fs-.I ourexdesivePorcelaiecoat. =I^^ Fully Guaranteed

Im. A. A. m. m. A\ " A A A A A I■■"■■fHÉfeaHÉiI*3 ■! lyi WiW- i \ mmfÊm m%\ "Jil ill t

Mm? rmm.

RUIMTES TE HUUR
in

BLoempot Shopping Center
Onze gedachten gaan uit naar b.v.:

* Herenkledingzaak

f* Schoenenzaak
* Kado-artikelen zaak
* Reisbureau

Voor inlichtingen:
i Tel: 79963 of 370713

-^AVVI SOORTEN^bJ

fg KU 111 \■ OP MAAT GEZAAGD. K^
:-' mtÊm ■■■■:'...~- ■■■ mmÊÊA.'-'.-.-' ;;.:■■■: .£ ■■ | |P < .■ ■l':"

■>:,,: ■B..:::'-.: .:■■■■: :■.■■:'}:> :■:-■^■f*--'" -:::: ■ :£»-' 19 BM>::-:: ■:■■ ' ■■-mm-^ma>, :■■"■■■■"■:■■■■>>:■■■:■ "-""'-'

* \.. *''.;:: '■■ .meé te" ■ 'P1"" ***"*: :***li sj^SSSBKS

I HEB-HEA-INP-IPE-UNP
Ook alle andere soorten ijzer en ijzeren platen. CmmWIKOOYMAN/ #

I Uit voorraad leverbaar. /""^\ mrn^^ AmW

j bij Kooyman bent Uin goedehanden jmm\r

9? SHOPPING CENTER
JK * Hermanus Jewelers * Botica Sta. Rosa

I /g k * Caribelle *De Pul

I I m * f^POll electronics * SportsCorner

I H H *Dumbo *Novedades
fl PPSII * Apollonian Boutique"]

en binnenkort C~^> InterphotO
BLOEMPOT SHOPPING CENTER

f^ BEL

'/^ 78229
I||| BOOSTER |fï)

' I PEST CONTROL |

BoOSter CLEANING I
VRAAGT:

CHAUFFEUR/MONTEUR
metervaring op DAF FA2100 Diesel Trucks, ervaring inhydrauliek en pneumatiek strekttot aanbeveling.

VEigenhandig geschreven sollicitaties worden ingewachtop IReigerweg 2. /

CITCO
OeCitco GroupLtd. is een zich snel uitbreidende organisa-
tie gespecialiseerd in het verlenen van diensten opfinanci-

, eel en administratief terrein. De Citco Group bestaat thans
uit een trustdivisie, een bankdivisie eneen verzekeringsdi-
visie; verdere diversificatie van het servicepakket binnen
dezehoofdactiviteiten wordt nagestreefd. Met vestigingen
te Curacao, Aruba, St. Maarten, op deBritish-enU.S. Virgin
Islands en Barbados is Citco in staat een optimaal pakket
diensten te verlenen vanuit het Caribisch gebied. Daar-
naastzijn er "representatieve offices" in New York, Los An-
geles, Lausanne en London. Belangrijke werkmaatschap-
pijen zijn voorts gevestigd te Panama, in Amsterdam, Rot-
terdam en Gibraltar.
CITCO Insurance Services N.V.
is de grootste makelaardij in assurantiën van de Neder-
landseAntillen en de jongsteondernemingbinnen deCitco
Group Ltd. en heeft plaatsingsmogelijkheden voor nieuwe
personeelsleden:

— PDer(MV)
Die mede-verantwoordelijkzalzijnvooreen perfect
functioneren van deinterne administratie.Ervaring
op hetgebiedvan hetverzekeringsbedrijfstrekttot
aanbeveling.

— Administratieve medewerker/ster
Gezochtwordtvoorwerkzaamheden in deincasso-
afdeling naar een jongen enthousiastpersoon met
een Havo diploma (economisch pakket). Zij die
reeds een aanvang hebben gemaakt met verdere
studies in de administratieve richting genieten de
voorkeur.

Voor alle functies geldt dat de bereidheid aanwezig moet
zijn om metmeer dan normale inzeten flexibiliteittewerken
in een organisatie die daartegenover stelt een pakket zeer
goede arbeidsvoorwaarden en slagvaardigheid op zowel
lokaal als internationaal terrein. Gezien de leeftijdsopbouw
binnen onzeorganisatie gaat devoorkeur uitnaarkandida-
ten die niet ouder zijn dan 35 jaar.

Schriftelijke sollicitaties te richten aan:
Citco Insurance Services N.V.
Schottegatweg Oost 44, Alhier. -

pßß^ m̂mmm_^B^^__MH*-MM^BHBH^i^

Op 7 maarta.s.bestaat HetCuracaosch Museum

40 jaar
! \Jij bieren dit graagmet U

met het

CARILLON CONCERT
ter nagedachtenis \>an al diegenen
diehun bijdrage hebben gelegerd

aan het Culturele l^eOen op Curacao.
AairOang : 19.30uur

i Plaats : Het Curacaosch Museum
Oan l^eeuvJenhoekstraat

HP^* KunduNobo.
Fundashón Museo dlKörsou
The Curagao Museum Foundation
Stichting hetCuracaoschMuseum
Fundación Museo deCuragao

i
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r'M IfpEen leuke gezonde hond vindt U in hetdie-
A i*fP renasiel Parera! Ze zijn er in alle maten en

PILOT POSITION OPEN |
Windward IslandsAirways International N.V.

requires apilot toactas First OfficeronTwinOtteraircrafton sche-
duledandcharteroperationsfrom Juliana InternationalAirport, St.
Maarten.
Minimum qualifications for this position are:
Education — MAVO
Licence — Antilleanß3— Instrument Rating— Multi-engine Endorsement
Experience — 1000hoursflight time

Turbine experience as asset.

Applications will beaccepted until March 22,1988.
Apply to: Windward IslandsAirways N.V.

P.O. Box 2088
Juliana Airport
St. Maarten, N.A.
Chief Pilot.

1 GEVRAAGDvoor onmiddellijke indiensttreding J
I een WAITRESS
: vy* en een HANDY MAN
2—\ WL Persoonlijk solliciteren'smorgens

" m 5V tussen 9-11 uur. t

" rap Hotel Restaurant

i

WAARSCHUWING

Inverband met hetverstrijken van determijnvoor indiening:
het aangiftebiljet Inkomstenbelasting 1987
deaangiftebiljetten Gebruiksbelasting 1987

en
de loonopgave over 1987
worden degenen die dezeformulieren nog niet hebben in-
gevuld en ingeleverd, aangemaand om ditalsnog voor

15maart 1988a.s.
in te dienen.

De Inspecteur derBelastingen*I >i
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